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Już 16 grudnia 2014 r. przeczytasz o prawie pracy
Zakres potrąceń

Potrąceń należności z wynagro-
dzenia pracownika w miesiącu, 
w którym są wypłacane składniki za 
okresy dłuższe niż 1 miesiąc, doko-
nuje się od łącznej kwoty wynagro-
dzenia uwzględniającej te składniki. 
Przez wynagrodzenie rozumie się 
w tym wypadku wszystkie przypa-
dające pracownikowi z tytułu wyko-
nanej pracy stałe i ruchome skład-
niki za dany okres (miesięczny lub 
inny). Do wynagrodzenia wlicza się 
również wypłaty za prace wykona-
ne dodatkowo, różnego rodzaju na-
grody oraz wszelkie inne dochody, 
jakie pracownik uzyskuje w związku 
z pozostawaniem w stosunku pracy. 
Podobnie zgodnie z art. 834 k.p.c. 
wlicza się także świadczenia w na-
turze po przeliczeniu ich na wartość 
pieniężną. Jeżeli pracownik uzys-
kuje wynagrodzenie z kilku źródeł, 
podstawę obliczenia zarobku podle-
gającego potrąceniu stanowi suma 
wszystkich dochodów. Nie stano-
wią potrącenia, w myśl art. 87 k.p., 
czynności polegające na: odliczeniu 
z sumy wynagrodzenia składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz zalicz-
ki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, zmniejszeniu wynagro-
dzenia o równowartość pracy o ob-
niżonej jakości, ilości lub usługi wy-
konanej wadliwie przez pracownika 
oraz zmniejszeniu o ustalony w orze-
czeniu karnym procent wynagrodze-
nia (od 10 do 25%) z tytułu pracy na 
podstawie wyroku karnego, skazują-
cego na karę ograniczenia wolności. 
Kara ta polega (oprócz pracy na cele 
społeczne) właśnie na potrąceniu 
odpowiedniej części wynagrodzenia.

Sytuacja pracodawcy

Sytuacja pracodawcy w zakresie 
możliwości zaspokojenia z wynagro-
dzenia pracownika innych własnych 
wierzytelności niż zaliczki udzielo-
ne pracownikowi jest taka sama, jak 
innych osób, które są wierzycielami 
pracownika. Pracodawca nie może 
dokonać potrącenia części wynagro-
dzenia wypłaconego pracownikowi 
omyłkowo ponad kwotę mu należną. 
Pracodawca musi więc uzyskać na 
inne wierzytelności tytuł wykonawczy 
w postępowaniu sądowym lub uzyskać 
zgodę pracownika na piśmie. Uszcze-
gółowieniem tej zasady jest art. 91 § 1 
k.p., zgodnie z którym należności inne 
niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. 
mogą być potrącane z wynagrodzenia 
pracownika tylko za jego zgodą wyra-
żoną na piśmie.

Umowy dotyczące 
wynagrodzenia

Zgodnie z art. 84 k.p. pracownik nie 
może zrzec się prawa do wynagrodze-
nia ani przenieść tego prawa na inną 
osobę. Tak zdecydowanie sformułowa-
ny zakaz wyklucza dopuszczalność za-
wierania umów oraz składania jedno-
stronnych oświadczeń przenoszących 
na inne osoby to prawo, niezależnie 
od przyczyny i celu takich czynno-
ści. Wynagrodzenie nie może być też 
przedmiotem zastawu. Umowa prze-
niesienia prawa do wynagrodzenia, 
zawarta między pracownikiem a oso-
bą trzecią, jest nieważna na podstawie 
art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 300 
k.p. Pracownik nie może się też zrzec 
prawa do wynagrodzenia w zawar-
tej z pracodawcą ugodzie. Wyjątki od 

art. 84 k.p. przewidują przepisy prawa 
rodzinnego. Stwarzają one możliwość 
pobrania wynagrodzenia przez mał-
żonka pracownika bez potrzeby udzie-
lenia pełnomocnictwa. W myśl art. 28 
k.r.i.o.  sąd może nakazać, ażeby wy-
nagrodzenie za pracę przysługujące 
pracownikowi było wypłacane do rąk 
jego małżonka, z którym pozostaje we 
wspólnym pożyciu, jeżeli pracownik 
nie spełnia ciążącego na nim obowiąz-
ku przyczyniania się do zaspokajania 
potrzeb rodziny. Drugi wyjątek prze-
widuje art. 29 k.r.i.o., który z mocy 
prawa upoważnia małżonka pracow-
nika, pozostającego z nim we wspól-
nym pożyciu, do podjęcia należnego 
mu wynagrodzenia, jeżeli pracownik 
z powodu przemijającej przeszkody 
nie może podjąć wynagrodzenia oso-
biście i nie wyraził sprzeciwu wobec 
takiego sposobu wypłaty należnego 
mu wynagrodzenia za pracę.

Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 47–48

W poprzednich numerach

■  Nietypowe sytuacje w prawie pracy 
NR 42  11–17 listopada 2014 r. 

■  Sponsoring  – podatki, księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe, orzecznictwo 
NR 43  18–24 listopada 2014 r.

■  Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w pytaniach i odpowiedziach 
NR 44  25 listopada – 1 grudnia 2014 r.
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PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Jak prowadzić 
działalność
w formie 
spółki cywilnej

Spółka cywilna jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia 
działalności gospodarczej. Jest to wynikiem jej licznych zalet – w zesta-
wieniu z bardziej zaawansowanymi formami (spółkami osobowymi czy 
też kapitałowymi). Jest prosta w założeniu i w ogólnym mniemaniu nie-
skomplikowana także w prowadzeniu. Co może być bowiem prostszego od 
rejestracji działalności gospodarczej i sporządzenia zwykłej cywilnopraw-
nej umowy? Takie przekonanie często okazuje się jednak mylne, ponieważ 
nawet między praktykami toczą się spory co do charakteru spółki, jej moż-
liwych zastosowań i konsekwencji działań wspólników. W obecnym stanie 
prawnym spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej (jest zwykłą umo-
wą), ale od tej zasady istnieją wyjątki, co oczywiście ma przełożenie prak-
tyczne i potrafi znacznie skomplikować przedsiębiorcom życie. Dodatkowo 
sprawę komplikuje fakt istnienia między wspólnikami specjalnego rodza-
ju współwłasności – zwanej łączną lub bezudziałową. Jak więc widzimy, 
uznawanie spółki cywilnej za prostą formę prowadzenia działalności jest 
w obecnym stanie prawnym wątpliwe, co nie zmienia faktu, że jest ona do-
brą formą do prowadzenia działalności w niezbyt dużym rozmiarze. 

„Poradnik”, który mają Państwo przed sobą, stanowi przewodnik po 
spółce cywilnej i jej działaniu w praktyce. Omawiamy nie tylko przepisy 
i ich zastosowanie, ale wskazujemy również na nietypowe życiowe sy-
tuacje, które mogą przysporzyć przedsiębiorcom znacznych kłopotów. 
Dzięki lekturze „Poradnika” prowadzenie spółki cywilnej będzie z pew-
nością łatwiejsze i przyniesie lepsze efekty. 

Zapraszamy do lektury.
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Początek działalności 
i umowa spółki 
Spółka cywilna to umowa cywilnopraw-
na, która nie tworzy oddzielnego od 
wspólników podmiotu i nie posiada swo-
jego majątku. 

Charakter 
spółki cywilnej

Podstawową różnicą między umową 
spółki cywilnej a „zwykłymi” cywilnopraw-
nymi umowami jest możliwość związania 
wielu osób, ale i przy najbardziej podsta-
wowych typach umów taka alternatywa 
istnieje. Naturalnie spółka tworzy pewną 
organizację wspólników, ale nie ma zdol-
ności prawnej ani zdolności do czynności 
prawnych i to wspólnicy są podmiotami 
działającymi za spółkę. W szczególności 
spółka cywilna nie jest ułomną osobą praw-
ną w rozumieniu art. 331 § 1 k.c. Zgodnie 
z tym przepisem do jednostek organizacyj-
nych niebędących osobami prawnymi, któ-
rym ustawa przyznaje zdolność prawną, 
stosuje się odpowiednio przepisy o osobach 
prawnych. Spółka cywilna nie może być za-
tem stroną w żadnym sądowym postępo-
waniu, nie może też nabywać samodzielnie 
praw i obowiązków. Jest tak we wszystkich 
stosunkach prawnych, z wyjątkiem prawa 
pracy – tam powszechnie przyjmuje się, że 
to spółka cywilna jest pracodawcą – może 
podpisywać umowy, pozywać i być pozy-
wana w sprawach pracowniczych. Taki po-
gląd wynika z brzmienia art. 3 k.p., zgod-
nie z którym pracodawcą jest jednostka 
organizacyjna, choćby nie posiadała osobo-
wości prawnej, a także osoba fizyczna, je-
żeli zatrudniają one pracowników. Wynika-
jący z art. 331 § 1 k.c. warunek przyznania 
przez odrębne ustawy zdolności prawnej 
został na gruncie art. 3 k.p. zastąpiony 
zdolnością do zatrudniania pracowników. 
Nawet jednak w prawie pracy ta konstruk-
cja jest przyjmowana z pewnymi zastrze-
żeniami. 

Jako zwykła umowa spółka cywilna nie 
stanowi podmiotu praw i obowiązków (wy-
jąwszy status podatnika VAT). Nie ma zatem 
swojego majątku, nie występuje w sądzie, 
próżno szukać jej też w rejestrze przedsię-
biorców. W praktyce zatem będzie tak, że we 

wszelkich dotyczących spółki stosunkach cy-
wilnoprawnych będą występowali wspólni-
cy traktowani na zasadach podobnych do 
współwłaścicieli naturalnie z zastrzeżeniami 
wynikającymi ze specjalnego rodzaju współ-
własności, a mianowicie współwłasności 
łącznej. 

PRZYKŁAD

1 grudnia 2014 r. Adam W. zakupił po-
leasingowy samochód w firmie prowa-
dzonej w formie spółki cywilnej. W ten 
sposób zawarł umowę ze wszystkimi 
wspólnikami i na wypadek sporu może 
pozwać ich w celu dochodzenia roszczeń 
przed sądem cywilnym bądź gospodar-
czym. Nie może natomiast skonstruować 
zasadnego roszczenia przeciwko spółce 
cywilnej. 

Brak podmiotowości prawnej rozciąga się 
także na sferę proceduralną, a mianowicie 
spółka cywilna nie może być stroną w proce-
sie (wyjąwszy prawo pracy) – nie ma bo-
wiem zdolności sądowej ani procesowej. 
Oznacza to na gruncie procesu cywilnego, że 
pozew złożony przeciwko spółce zostanie 
odrzucony z uwagi na brak zdolnoś ci sądo-
wej, a zatem brak możliwości sa modzielnego 
występowania w sądzie jako strona stosun-
ku prawnoprocesowego. Wcześniej jednak 
sąd może wezwać spółkę do usunięcia 
braków. Z powodu braku zdolności sądo-
wej jednej ze stron albo zdolności proceso-
wej powoda i niedziałania przedstawiciela 
ustawowego lub braku w składzie organów 
jednostki organizacyjnej będącej powo-
dem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd 
odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak 
nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisa-
mi kodeksu (art. 199 § 2 k.p.c.). Możliwy 
do obrony na gruncie wskazanego przepisu 
jest jednak pogląd, że pozew zostanie od-
rzucony od razu, jako że usunięcie braku 
zdolności sądowej po stronie spółki cywil-
nej nie może prowadzić do przekształcenia 
strony procesowej, a takie w istocie skut-
ki miałoby zastąpienie spółki cywilnej jej 
wspólnikami.

organizacja 
wspólników

zdolność 
sądowa
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PRZYKŁAD

W pozwie skierowanym przeciwko spółce 
prawa cywilnego „Kasjopea s.c.”, powód 
„Hotele Mazurskie sp. z o.o.” domaga się 
zasądzenia na jego rzecz kwoty 5000 euro 
tytułem należności za usługi hotelowe 
świadczone dla klientów prowadzonego 
przez spółkę cywilną biura podróży. W ta-
kiej sytuacji sąd może wezwać do uzupeł-
nienia braków w zdolności sądowej i pro-
cesowej spółki. A jeżeli w zakreślonym 
przez sąd terminie powód nie uzupeł-
ni braków, pozew podlega odrzuceniu. 
Zgodnie z postanowieniem SN z 11 kwiet-
nia 1968 r. (sygn. akt II CR 59/68, nie-
publ.): (...) odrzucenie pozwu z powodu 
braku zdolności sądowej pozwanego Ko-
mitetu Rodzicielskiego (art. 199 § 1 
pkt 3 k.p.c.) winno nastąpić dopiero po 
upływie terminu wyznaczonego przez 
Sąd powodowi do uzupełnienia braku 
(art. 70 § 1 i 199 § 2 k.p.c.). Powód 
miałby wówczas możliwość właściwego 
określenia strony pozwanej przez imien-
ne wskazanie jako pozwanych członków 
Komitetu Rodzicielskiego bądź Skarbu 
Państwa, bądź też nawet i członków 
i Skarbu Państwa jednocześnie (...).

Jak zawrzeć umowę
spółki cywilnej 

Zanim wspólnicy przystąpią do negocjacji 
bądź udadzą się do prawnika, by przygotował 

im konkretną umowę, muszą odpowiedzieć 
sobie na kilka podstawowych pytań. Po 
pierwsze, muszą zastanowić się nad wkłada-
mi i dokładnie je oznaczyć, po drugie, trzeba 
wskazać na przedmiot działalności spółki, po 
trzecie, zająć się kwestią reprezentacji i pro-
wadzenia spraw spółki, po czwarte, uregulo-
wać wewnętrzne rozliczenia i tryb rozwiąza-
nia spółki. Umowy spółki cywilnej nie trzeba 
nigdzie rejestrować (podlega ona jednak 
podatkowi od czynności cywilnoprawnych) 
– jako przedsiębiorcy występują tu poszcze-
gólni wspólnicy, którzy muszą legitymować 
się albo wpisem do ewidencji działalności go-
spodarczej albo do KRS (np. gdy wspólnikiem 
jest spółka z o.o.). Przez umowę spółki wspól-
nicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia 
wspólnego celu gospodarczego przez działa-
nie w sposób oznaczony, w szczególności 
przez wniesienie wkładów. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Umowa spółki powinna być stwierdzona 
pismem, jednak nie ma takiego obowiąz-
ku, ponieważ w ten sposób nie jest two-
rzony nowy podmiot prawny a tylko sto-
sunek zobowiązaniowy między stronami. 
Jeśli zatem ustnie1 powołamy spółkę, to 
taka firma może legalnie i z powodze-
niem działać. Na wypadek sporu sądowe-
go mogą jednak pojawić się trudności do-
wodowe. Prawo nie przewiduje co prawda 
w tym zakresie ograniczenia w możliwo-
ści skorzystania z dowodu ze świadków 
lub z przesłuchania stron (art. 74 § 3 k.c.), 
niemniej jednak może się okazać, że usta-
lenie treści umowy przed sądem będzie 
bardzo trudne. 

Tabela. Elementy umowy spółki

Lp. Zakres regulacji

1 2 3

1. Data i strony umowy Należy dokładnie oznaczyć podmioty, które umowę zawiera-
ją (niekoniecznie muszą to być osoby fizyczne). Wspólnikiem 
spółki cywilnej może zostać spółka kapitałowa (np. z ograniczo-
ną odpowiedzialnością lub akcyjna), czy też jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna, 
choć taka możliwość bywa niekiedy kwestionowana). Dokładne 
oznaczenie stron powoduje, że oprócz zwyczajowo podawanych 

1  Dopuszczalność ustnej umowy wynika z art. 60 k.c., zgodnie z którym z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie 
przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie 
się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w po-
staci elektronicznej (oświadczenie woli)  bądź konkludentnej – np. przez samo rozpoczęcie i prowadzenie 
działalności.

przedmiot 
działalności 
spółki
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w umowie danych (imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, 
numeru dowodu osobistego) można dodać dane dodatkowo 
identyfikujące wspólnika. Przy osobach fizycznych może to być 
numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numer 
PESEL lub REGON. Przy spółkach handlowych należy podać nu-
mer KRS wraz z oznaczeniem sądu (wydziału gospodarczego) 
prowadzącego akta spółki i reprezentantami spółki. Ten punkt 
jest szczególnie istotny również z tej przyczyny, że w spółce cy-
wilnej obowiązuje zasada niezmienności składu osobowego, co 
oznacza, iż wspólnicy mogą przyjąć nowego wspólnika w zasa-
dzie tylko zmieniając umowę spółki. 

2. Nazwa spółki Spółka cywilna działa pod nazwą, w której powinny się znaleźć 
nazwiska wspólników. Według powszechnie przyjętego poglądu 
nie jest to jednak firma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywil-
nego, a zatem każdy wspólnik działa pod własną firmą (zgodnie 
z art. 434 k.c. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko; nie 
wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wska-
zujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej 
prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych), która 
jednak na zasadzie faktycznego połączenia może być zastępowa-
ne w obrocie przez nazwę spółki cywilnej. Warto wskazać w tym 
miejscu na wyrok SA w Katowicach z 14 marca 2006 r. (sygn. 
akt I ACa 2057/05, niepubl.), w którym stwierdzono: firma jest 
prawem podmiotowym bezwzględnym, skutecznym erga omnes 
i przysługującym każdemu przedsiębiorcy także tym osobom 
fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą w formie 
spółki cywilnej. Przy czym prawo do firmy powstaje z chwilą 
wpisania przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej, 
a w każdym razie z chwilą użycia firmy po raz pierwszy w obro-
cie gospodarczym. Trzeba też podkreślić, że przedsiębiorca może 
posługiwać się tylko jedną firmą w danym czasie. Przykładowo, 
fakt zawarcia umowy spółki cywilnej nic w omawianej kwestii 
nie zmienia, bowiem spółka cywilna nie będąc przedsiębiorcą nie 
posługuje się własną firmą tylko innego rodzaju oznaczeniem. 
Pod swoimi firmami występują tylko poszczególni wspólnicy spół-
ki cywilnej. Tytułem przykładu można wskazać, że nazwa spółki 
może zawierać też nazwę fantazyjną i wyglądać np. w ten sposób: 
„Jubilat spółka cywilna Stefan Abramowicz, Piotr Alzacki, Włady-
sław Malinowski”2. Zgodnie z wyrokiem SN z 14 grudnia 1990 r. 
(sygn. akt I CR 529/90, OSNC z 1992 r. nr 7–8, poz. 136): nazwa 
(firma) przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki prawa cy-
wilnego stanowi dobro osobiste wspólników (art. 23 k.c.), podlega-
jące ochronie stosownie do art. 24 k.c.

3. Sprawy wewnętrz-
ne – prowadzenie 
spraw spółki

Bardzo ważne jest uregulowanie spraw wewnętrznych spółki, 
a zatem upoważnienie jednego lub kilku wspólników do zaj-
mowania się czynnościami prawnymi i faktycznymi objętymi 
realizacją wspólnego celu gospodarczego. Każdy wspólnik 
jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki, 

2  W tym kontekście warto wskazać również na wyrok SN z 13 listopada 1997 r., sygn. akt I CKN 710/97, OSNC 
z 1998 r. nr 4, poz. 69), w którym stwierdzono: pomiędzy prawidłowymi, pełnymi określeniami działalności 
gospodarczej powodów prowadzących ją jako osoby fizyczne, będące wspólnikami spółki cywilnej, i pozwanego, 
prowadzącego taką działalność jako osoba fizyczna, nie zachodzi – przez posłużenie się na oznaczenie przed-
siębiorstw częściowo jednakową, dodatkową nazwą fantazyjną – kolizja uzasadniająca przyjęcie możliwości 
wprowadzenia profesjonalnych klientów w błąd co do tożsamości każdego z tych przedsiębiorców.
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jednak  w umowie spółki (czy późniejszej uchwale) wspólnicy 
mogą postanowić, że sprawy te będzie prowadził jeden, kilku 
z nich  bądź też osoba trzecia. Jest to typowy przepis dyspozy-
tywny, a zatem umową stron może zostać zmodyfikowany. Ta 
modyfikacja jest zalecana zwłaszcza przy spółkach składają-
cych się z większej liczby wspólników, wtedy bowiem zbawien-
ne może okazać się upoważnienie kilku z nich do prowadzenia 
spraw spółki i utworzenie tą drogę swoistego organu, który bę-
dzie decydował o rozwoju i losach spółki. Warto też wskazać, 
że uregulowanie stosunków wewnętrznych spółki, choć bardzo 
istotne, rodzi jednak konsekwencje prawne jedynie w stosun-
kach między stronami. W stosunku do podmiotów zewnętrz-
nych analizowane postanowienia umowne mogą być skuteczne  
o tyle tylko, o ile zostały one poinformowane o ich brzmieniu. 
Warto też przy konstruowaniu tego punktu umowy wskazać, 
jakie czynności będą uważane za przekraczające zwykły zakres 
czynności spółki – w ten sposób unikniemy bezskuteczności 
czynności dokonanych z przekroczeniem umocowania.

4. Sprawy zewnętrzne 
– reprezentacja 

W tym miejscu należy ustalić i wskazać, kto będzie spółkę re-
prezentował wobec osób trzecich. Może to być jeden lub kilku 
wspólników albo osoba trzecia. Jeśli wspólnicy nic na ten temat 
nie postanowią, to będzie miał zastosowanie art. 866 k.c., zgod-
nie z którym każdy ze wspólników jest upoważniony do repre-
zentowania spółki w takich granicach, w jakich jest umocowany 
do prowadzenia jej spraw. Jak zatem widzimy, reprezentacja jest 
prostym odbiciem prowadzenia spraw spółki, dotyczy jednak 
zazwyczaj stosunków z kontrahentami zewnętrznymi, a zatem  
składania oświadczeń woli i zawierania umów w imieniu spół-
ki. W niewielkich firmach jest dobrze, jeśli umowa przyznaje to 
uprawnienie każdemu ze wspólników – w ten sposób łatwiej jest 
bowiem funkcjonować w obrocie. Podobnie jak art. 865 k.c. tak 
i art. 866 k.c. to typowy przepis dyspozytywny, co oznacza, że 
może być zmodyfikowany umową stron, z zagwarantowaniem 
jednak działających w dobrej wierze praw osób trzecich.

5. Przedmiot działal-
ności, siedziba spół-
ki i wkłady wspól-
ników

W tym punkcie należy ustalić przedmiot działalności spółki 
(czyli cel gospodarczy) oraz jej siedzibę (oczywiście używamy 
tego sformułowania jako pewnego skrótu myślowego, jako że 
spółka cywilna, nie dysponując podmiotowością prawną, nie 
może mieć też siedziby w rozumieniu k.s.h.  bądź przepisów k.c. 
o osobach prawnych). Cel gospodarczy może być długotrwały 
lub jednorazowy – forma spółki cywilnej jest więc przydatna dla 
stworzenia zarówno trwałych stosunków między wspólnikami, 
jak i dla jednorazowego zadania.
Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własno-
ści lub innych praw albo na świadczeniu usług. W analizowanym 
punkcie umowy trzeba określić, kto je wnosi i w jakiej wysokoś-
ci; jeśli są to wkłady niepieniężne (budynki, prawa, świadcze-
nie usług itp.), to także należy je dokładnie oznaczyć. Tytułem 
przykładu można wskazać, że jeśli będzie to lokal mieszkalny 
utworzony na zasadach odrębnej własności lokalu, to jego specy-
fikacja powinna się składać z numeru księgi wieczystej, z oznacze-
nia kondygnacji, powierzchni, izb i pomieszczeń przynależnych, 
z oznaczenia udziału w nieruchomości wspólnej, właściciela lub 
właścicieli, szacowanej wartości lokalu i ewentualnych obciążeń 
(dział III i IV księgi wieczystej). Wkłady powinny mieć wartość
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majątkową. Jeśli wspólnicy przewidują w przyszłości wniesienie 
nowych wkładów bądź też podniesienie wartości wkładów już 
istniejących, to wymaga to albo zmiany umowy albo też zamiesz-
czenia w jej pierwotnym tekście stosownej klauzuli.

6. Uczestnictwo w zy-
skach i stratach

Jeśli strony nie wskażą, na jakich zasadach będzie się ono odby-
wało, to zastosowanie znajdzie art. 867 § 1 k.c., zgodnie z którym 
wspólnicy mają równy udział zarówno w zyskach, jak i stratach, 
i to bez względu na rodzaj i wartość wniesionego wkładu. Jest to 
jednak kolejny przepis dyspozytywny, który pozwala na modyfi-
kację ustawowych zasad np. przez zróżnicowanie zasad uczest-
nictwa w zyskach i stratach poszczególnych wspólników. Można 
nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach, 
natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. 
Nie jest zatem dopuszczalna tzw. lwia spółka, pozbawiająca 
wspólnika udziału w wypracowanych zyskach. Zysk w rozumie-
niu wskazanego przepisu to po prostu nadwyżka wpływów nad 
wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą w perspek-
tywie pewnego okresu jej prowadzenia. Niekiedy wskazuje się 
też, że może to być zysk netto w rozumieniu ustawy o rachun-
kowości. Warto wskazać, że zwolnienie wspólnika od udziału 
w stratach nie oznacza wyłączenia jego odpowiedzialności so-
lidarnej z art. 864 k.c., a zatem w potocznym rozumieniu może 
on nadal być obciążony ryzykiem gospodarczego niepowodzenia 
przedsięwzięcia. W szczególności może zostać pozwany do sądu 
i obciążony odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. W zasa-
dzie wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po 
rozwiązaniu spółki. Jednak gdy spółka została zawarta na czas 
dłuższy (w praktyce przyjmuje się, ze na czas dłuższy niż rok albo 
na czas nieokreślony), wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty 
zysków z końcem każdego roku obrachunkowego. 

7. Czas trwania umo-
wy

Strony mają pełną swobodę w określaniu czasu trwania spółki. 
Może być on oznaczony lub nieoznaczony, może też uzależniać 
ustanie bytu spółki od osiągnięcia określonego poziomu zysku  
bądź też od ziszczenia się określonego zdarzenia (warunku). Za-
zwyczaj jednak spółka planowana jest bardziej długofalowo i nie 
uzależnia swego istnienia od niepewnych i przyszłych zdarzeń. 
W praktyce wystarcza zapis o nieoznaczonym czasie trwania i tyl-
ko na podstawie takiego sformułowania wspólnik może wypowie-
dzieć umowę w trybie art. 869 § 1 k.c. Nie ma więc potrzeby szcze-
gółowej reglamentacji terminów wypowiedzenia; z pewnością 
jednak przy planowaniu zawarcia umowy spółki cywilnej należy 
dokładnie rozważyć i określić, jak długo ma ona funkcjonować. 

8. Sposób rozwiązania 
umowy i rozliczenia 
między wspólnika-
mi

W tym miejscu trzeba określić tryb, w jakim dotychczasowi 
wspólnicy rozwiążą swoje interesy – można wskazać na przy-
czyny wypowiedzenia  bądź sprecyzować ważne powody, uza-
sadniające rozwiązanie spółki w trybie natychmiastowym bez 
wypowiedzenia. Aby uniknąć sprawy w sądzie (a praktyka po-
kazuje, że sprawy o podział majątku między byłymi wspólnika-
mi spółki cywilnej, choć toczone w postępowaniu nieproceso-
wym, potrafią ciągnąć się latami), dobrze jest też uregulować 
późniejszy podział majątku. Najlepiej jest przy tym wskazać 
określone przedmioty i ich wartość  bądź posłużyć się załącz-
nikiem aktualizującym listę wartościowych przedmiotów znaj-
dujących się w posiadaniu spółki. Określenie wartości kwotowo 
ma ten minus, że na wypadek rozwiązania spółki i sprawy w są-
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dzie z pewnością zostanie ona zakwestionowana przez byłego 
wspólnika. Zbyt szczegółowa reglamentacja nie jest również   
pożądana – może doprowadzić do drobiazgowego roztrząsania 
kwestii majątkowych w sądzie. Zgodnie z art. 875 § 1 k.c. od 
chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspól-
nego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częś-
ciach ułamkowych (z wyłączeniem wypadków wymienionych 
w art. 875 § 2 i 3 k.c.). Z majątku pozostałego po zapłaceniu 
długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując od-
powiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia 
wspólnika ze spółki. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku 
dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczest-
niczyli w zyskach spółki. Artykuł 875 k.c. także należy do prze-
pisów poddających się modyfikacji stron. W szczególności moż-
na ustalić, że stosunek zwrotu wkładów nastąpi w innym niż 
przewidziany w ustawie stosunku. Uregulowanie rozliczeń jest 
też bardzo istotne z tej przyczyny, że jeżeli między wspólnikami 
istnieje spór w tym zakresie, każdy ze wspólników może złożyć 
wniosek o zniesienie współwłasności wspólnego majątku. 

9. Uregulowanie kwe-
stii spadkowych

W zasadzie członkostwo w spółce cywilnej ustaje na skutek 
śmierci wspólnika. Jednak  śmierć wspólnika w spółce cywilnej, 
która ma więcej niż dwóch wspólników, nie powoduje automa-
tycznego rozwiązania spółki. Szczególnie w dużych spółkach 
zatrudniających pracowników mogą wystąpić problemy zwią-
zane z dalszą jej działalnością, na przykład podpisywaniem 
umów. Dlatego zawsze zaleca się, aby przy zawieraniu umowy 
spółki cywilnej uregulować sytuację, jaka wystąpi w razie śmier-
ci jednego ze wspólników. Warto też uregulować rozliczenie ze 
spadkobiercą – szczegółowo określić wartość udziału, datę obli-
czania tej wartości, termin wypłaty wartości udziału i formalne 
warunki wypłaty (np. legitymowanie się prawomocnym posta-
nowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku). W przeciwnym ra-
zie może bowiem dojść do kosztownego i długotrwałego proce-
su sądowego o zapłatę wartości udziału. Można też uregulować 
wejście do spółki spadkobiercy w miejsce zmarłego wspólnika 
(art. 872 jest bowiem typowym przepisem dyspozytywnym). 
W wypadku spełnienia przesłanek wskazanych w art. 872 k.c. 
wejście do spółki następuje z mocy prawa, co oznacza, że spad-
kobiercy nie muszą w tym zakresie składać żadnych oświadczeń 
ani też pozostali wspólnicy nie mogą udaremnić ich wstąpienia. 
Zawsze jest jednak możliwe wystąpienie ze spółki lub odrzuce-
nie spadku. Gdyby spadkobiercy mieli wejść do spółki na miejsce 
zmarłego, wówczas powinni w sądzie przeprowadzić postępowa-
nie o stwierdzenie nabycia spadku oraz wskazać jedną osobę, 
która będzie w tej spółce wykonywała ich prawa. Dopóki to nie 
nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie 
czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki (art. 872 k.c.). 

10. Informacja o sto-
sowaniu przepisów 
k.c., o liczbie eg-
zemplarzy i podpisy 
stron

Wskazane elementy mają charakter tylko tradycyjny i porząd-
kowy, jednak zwyczajowo zamieszcza się je w kontraktach, by 
wzbudzić czujność strony i wskazać jej na uzupełniające stoso-
wanie przepisów k.c. w sytuacjach, które z rozmaitych przyczyn 
nie zostały uregulowane w umowie. Liczba egzemplarzy z ko-
lei ma charakter informacyjny i pozwala na odszukanie w razie 
potrzeby konkretnego egzemplarza, upewniając też kontrahen-
tów, że każdy z nich otrzymał swój egzemplarz i będzie respek-
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tował jego postanowienia.  Na końcu umowy powinny znaleźć 
się własnoręczne podpisy stron, które nie muszą być co praw-
da czytelne, jednak powinny w sposób niebudzący wątpliwości 
pozwalać na identyfikację podmiotu podpisanego. Zrównany 
w skutkach z podpisem własnoręcznym jest jedynie podpis elek-
troniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. Co oczywiste, strona może też działać przez pełno-
mocnika – wystarczy w tym celu zwykłe pismo upoważniające 
do podpisania umowy i opatrzone własnoręcznym podpisem. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Umowa spółki podlega opodatkowaniu, 
a obowiązek powstaje w chwili podpisania 
umowy. Za podatek wspólnicy odpowiadają 
solidarnie. Stawka podatku wynosi 0,5%.

Modyfikacja stosunku umownego spółki 
cywilnej może sięgnąć bardzo daleko, jako że 
większość przepisów o spółce to przepisy dys-
pozytywne. Dlatego warto przeanalizować 
umowę pod kątem rzeczywistych potrzeb 

wspólników. Może się bowiem okazać, że nie-
które regulacje ustawowe nie będą odpowia-
dać specyfice prowadzonej działalności, czy 
ułożeniu innych stosunków prawnych między 
wspólnikami. Najprościej można zaingero-
wać w przepisy dotyczące reprezentacji spół-
ki i prowadzenia jej spraw (art. 865–866 
k.c.). Trzeba tylko pamiętać o tym, że ich 
ewentualne modyfikacje nie wpływają na po-
zycję kontrahentów spółki, chyba że były im 
wiadome. 

Wzór umowy spółki

Gdańsk, 15 grudnia 2014 r. 

Umowa spółki cywilnej

§ 1
Stronami umowy są: 
1.  Janusz Domański zamieszkały w Gdańsku przy ul. Długiej 40 m. 5, legitymujący się dowo-

dem osobistym o nr SDE 235673. 
2.  Stefan Dobrzyński zamieszkały w Gdyni przy ul. Władysława IV 32, legitymujący się do-

wodem osobistym o nr OIE 459812.
3.  Adam Zawadzki zamieszkały w Gdyni przy ul. Polnej 65 m. 90, legitymujący się dowodem 

osobistym o nr VFS 348755.
4.  Stanisław Jaworski zamieszkały w Gdańsku przy ul. Mylnej 89, legitymujący się dowo-

dem osobistym o nr PGS 896543.

§ 2
1.  Wspólnicy zgodnie oświadczają, że we wspólnym celu gospodarczym zawiązują spółkę 

cywilną stosownie do postanowień art. 860–875 k.c. W celu właściwej identyfikacji spółki 
na rynku wspólnicy nadają jej nazwę „Iuris peritus s.c.”.

2.  Spółka ma na celu prowadzenie działalności prawniczej, tj. doradztwo prawne w zakresie 
spraw sądowych i pozasądowych, pisanie pism procesowych i podań, a także konsultacje 
prawne w dziedzinie umów. 

3.  Siedzibą spółki jest Gdańsk. Spółka zajmie lokal na podstawie umowy przeniesienia włas-
ności lokalu położonego w Gdańsku przy ul. Darzyckiego 90 (§ 4 pkt 1 umowy). 

§ 3
1.  Spółka zostaje zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2016 r. 
2.  Uchwałą wspólników podjętą połową głosów umowa może zostać przedłużona na 5 lat, 

zaś uchwałą jednomyślną może zostać przedłużona na czas nieoznaczony. 
3.  Nie jest możliwe podjęcie przedmiotowych uchwał przed 1 listopada 2015 r. Uchwały do-

tyczące czasu trwania spółki podjęte przed 1 listopada 2016 r. są nieważne. 

przepisy 
dyspozytywne

reprezentacja 
spółki
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§ 4
1.  Wspólnicy wnoszą do spółki następujące wkłady:

■ Janusz Domański – własność lokalu położonego w Gdańsku przy ul. Darzyckiego 90 
o powierzchni 45 m2, położonego na piątej kondygnacji (IV piętro) w budynku wielo-
mieszkaniowym, dla którego Sąd Rejonowy dla Gdańska-Oliwy Wydział IX Ksiąg Wie-
czystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem Kw 459732, o wartości 240 000 
(dwieście czterdzieści tysięcy) zł. 

■  Stefan Dobrzyński – wkład pieniężny w kwocie 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł 
oraz wkład niepieniężny w postaci komputera mobilnego marki Dell Inspirion 
nr ser. 9067435 o wartości 5500 (pięć tysięcy pięćset) zł. 

■ Adam Zawadzki – wkład pieniężny w kwocie 30 000 (trzydzieści tysięcy) zł. 
■ Stanisław Jaworski – wkład pieniężny w kwocie 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł.

2.  Strony zgodnie oświadczają, że udziały wspólników są równe. 

§ 5
1.  Prowadzenie spraw spółki wspólnicy będą wykonywać łącznie w taki sposób, że będą 

ich wiązać oświadczenia złożone osobom trzecim w obecności wszystkich wspólni-
ków razem. Każdy z nich jest jednak uprawniony do przyjmowania oświadczeń woli 
pochodzących od osób trzecich. Każdy wspólnik jest także uprawniony i zobowiązany 
do samodzielnego prowadzenia spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czyn-
ności spółki. 

2.  Do zakresu zwykłych czynności spółki należą czynności prawne o wartości nieprzekracza-
jącej jednorazowo kwoty 5000 (pięć tysięcy) zł. 

3.  Za zobowiązania spółki wobec osób trzecich wspólnicy odpowiadają całym majątkiem 
spółki, a jeśli ten okaże się niewystarczający, każdy ze wspólników będzie ponadto odpo-
wiadać osobiście na zasadach solidarności biernej (art. 361 i nast. k.c.). 

§ 6
Decyzje wspólników zapadają w formie uchwał podejmowanych połową głosów z prawem 
veta przysługującym Januszowi Domańskiemu. Do czynności przekraczających zwykły za-
rząd majątkiem wymagana jest jednomyślność wspólników. 

§ 7
Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z ro-
kiem kalendarzowym 2015.

§ 8
1.  Wspólnicy uczestniczą w równych częściach w zyskach i stratach spółki. 
2.  Rozporządzanie przez wspólnika udziałem w części, jak również w całości bez zgody po-

zostałych wspólników jest w stosunkach między nimi oraz  co do spółki prawnie bezsku-
teczne. Zastrzeżenie to dotyczy również zbycia praw wchodzących w skład wspólnego 
majątku wspólników.

§ 9
1.  Przystąpienie nowego wspólnika do spółki wymaga zgody pozostałych wspólników i do-

konania zmiany umowy spółki na piśmie.
2.  Każdy ze wspólników może wystąpić ze spółki poprzez wypowiedzenie swojego udziału 

na trzy miesiące przed końcem roku kalendarzowego. Z ważnych powodów wypowiedze-
nie udziału może nastąpić bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 10
1.  Rozwiązanie spółki następuje wskutek:

■ niepodjęcia uchwały o przedłużeniu spółki do 31 grudnia 2016 r.,
■ podjęcia jednomyślnej uchwały w sprawie rozwiązania spółki, 
■ wypowiedzenia jednego ze wspólników, 
■ prawomocnego orzeczenia sądowego.



Jak prowadzić działalność w formie spółki cywilnej

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  45–46  (859–860)14 www.pgp.infor.pl

2.  W przypadku rozwiązania spółki nastąpi jej likwidacja, którą przeprowadzą wspólnicy 
łącznie, chyba że rozwiązanie spółki nastąpiło przez wypowiedzenie umowy spółki. Nie 
mogą być likwidatorami spadkobiercy zmarłego wspólnika. Po zaspokojeniu zobowiązań 
spółki wspólnicy (likwidatorzy) rozdzielają między siebie spieniężony majątek spółki, 
z tym że w pierwszej kolejności zwraca się wspólnikom ich wkłady. 

§ 11
1.  Od chwili rozwiązania spółki do wspólnego majątku wspólników mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych. 
Wniosek o podział majątku wspólnego, a w szczególności o zniesienie współwłasności 
nieruchomości stanowiącej lokal przedsiębiorstwa wspólników może zostać złożony nie 
wcześniej niż w ciągu roku od rozwiązania spółki. Wniosek złożony wcześniej powoduje 
konieczność zapłaty na rzecz pozostałych wspólników kary umownej w wysokości 10 000 
(dziesięciu tysięcy) zł. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, a szczególnie art. 860–875 k.c.

3.  Wszelkie zmiany, uzupełnienia, jak również wypowiedzenie niniejszej umowy winny być 
dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 
każdej ze stron. 

Własnoręczne podpisy stron: 
1. Janusz Domański 
2. Stefan Dobrzyński 
3. Adam Zawadzki 
4. Stanisław Jaworski 

PODSTAWA PRAWNA 
■ art.  860–865 ustawy z   23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. 

Dz.U. poz. 827). 

ZGODNIE Z PRAWEM 

Art. 860 k.c. 
§ 1. Przez umowę spółki wspólnicy zo-
bowiązują się dążyć do osiągnięcia 

wspólnego celu gospodarczego przez 
działanie w sposób oznaczony, w szcze-
gólności przez wniesienie wkładów.
§ 2. Umowa spółki powinna być stwier-
dzona pismem.

Majątek spółki
Podstawową cechą spółki cywilnej jest 
istnienie specjalnego rodzaju współwła-
sności – tzw. współwłasności łącznej, 
zwanej też bezudziałową, lub do niepo-
dzielnej ręki. Podobna istnieje w polskim 
prawie jeszcze między małżonkami.  

Rodzaje współwłasności

W polskim prawie istnieją dwa rodzaje 
współwłasności – oprócz łącznej mamy jesz-
cze zwykłą, czyli „w częściach ułamkowych”, 

która występuje w przeważającej liczbie wy-
padków (spadki, wspólnie nabyte mienie 
itp.). Jej cechą charakterystyczną jest możli-
wość wyodrębnienia udziałów i – co za tym 
idzie – wskazanie przewagi jednego ze współ-
właścicieli. Inaczej jest przy spółce cywilnej, 
gdzie udziały nie dają się wyodrębnić. Pod-
stawową cechą istniejącej między wspólnika-
mi współwłasności łącznej jest brak udziałów, 
co sprawia, że niefortunne okazują się sfor-
mułowania kodeksowe dotyczące udziałów 
w majątku spółki. W trakcie prawnego istnie-
nia spółki żaden z jej wspólników nie może 

wyodrębnienie 
udziałów
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dysponować jej majątkiem. Po prostu każde-
mu przysługują równe prawa do całości ma-
jątku. Tym bardziej nie może tego czynić peł-
nomocnik. Przekroczenie pełnomocnictwa 
materialnoprawnego, stanowiące rodzaj bez-
prawia cywilnego, może mieć różną treść 
i przybierać różnorodne działania bądź zanie-
chania. Niektóre z tych form mogą jednocze-
śnie stanowić postać czynu niedozwolonego, 
co może skutkować odpowiedzialnością od-
szkodowawczą. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Wspólnik nie może rozporządzać udziałem 
we wspólnym majątku wspólników ani 
udziałem w poszczególnych składnikach 
tego majątku. W czasie trwania spółki 
wspólnik nie może domagać się podziału 
wspólnego majątku wspólników. Podobnie 
w tym czasie wierzyciel wspólnika nie 
może żądać zaspokojenia z jego udziału we 
wspólnym majątku ani z udziału w po-
szczególnych składnikach tego majątku. 

Na skutek zawiązania spółki i wniesienia 
do niej wkładów dochodzi do powstania 
pewnej zorganizowanej masy majątkowej, to 
jednak w żadnym razie nie jest ona mająt-
kiem spółki. Sformułowanie „majątek spół-
ki” jest często spotykane w praktyce, da się 
je nawet wyinterpretować z norm ustawo-
wych, niemniej jednak jest ono nieścisłe 
i współwłasność łączna dotyczy majątków 
osobistych wspólników. Po prostu część tych 
majątków przeniesiona w formie wkładów 
na rzecz spółki staje się mieniem wspólnym 
wspólników. Jeżeli np. do spółki wnoszona 
jest nieruchomość, to konieczna jest forma 
aktu notarialnego z tej przyczyny, że dojdzie 
do przetransponowania części prawa włas-
ności nieruchomości. 

PRZYKŁAD

Wspólnicy spółki cywilnej „Taurus s.c.” 
są na zasadzie współwłasności łącznej 
właścicielami działki o powierzchni 21a. 
Rozszerzając działalność, wspólnicy 
chcieliby zmodyfikować umowę spółki 
i przyjąć nowego wspólnika. W takiej 
sytuacji,  mimo   że spółka nie stanie się 
w sensie prawnym właścicielem dział-
ki, to forma aktu notarialnego jest wy-
magana – dojdzie bowiem do przenie-
sienia „części” własności na nowego 
wspólnika.

Jeśli wspólnicy zdecydują się na kooperację 
w formie spółki cywilnej, to muszą liczyć się 
z tym, że na czas trwania umowy dojdzie 
między nimi do powstania współwłasności 
łącznej ze wszystkimi tego konsekwencjami 
i nie ma możliwości odmiennego ukształ-
towania stosunków majątkowych między 
wspólnikami. Przede wszystkim każdy wspól-
nik ma od tej pory dwa majątki. Po pierwsze, 
dysponuje swym majątkiem osobistym, a po 
drugie, jest też właścicielem określonego 
udziału we współwłasności łącznej. Bezu-
działowość tej współwłasności polega jednak 
na tym, że „udział” (czy raczej pewnien ze-
spół praw do majątku wspólnego wspólni-
ków) nie jest oznaczony ułamkowo. Stan ten 
o tyle nie jest definitywny, że współwłasność 
łączna przekształca się we współwłasność 
w częściach ułamkowych w sytuacji rozwią-
zania spółki bądź ustąpienia wspólnika ze 
spółki. Naturalnie aktualizują się w takim wy-
padku wszelkie prawa i obowiązki współwłaś-
cicieli, a wcześniej czy później pojawi się też 
problem wyjścia ze współwłasności, czy to 
w drodze umowy stron, czy też na mocy po-
stanowienia o zniesieniu współwłasności. 

Nienaruszalność majątku

Kolejną konsekwencją takiego stanu rzeczy 
jest nienaruszalność majątku spółki w czasie 
jej trwania. Służą temu kolejne zakazy wy-
mienione w art. 863 k.c. Po pierwsze, nie jest 
dopuszczalne rozporządzenie udziałem we 
wspólnym majątku wspólników ani też udzia-
łem w poszczególnych składnikach tego ma-
jątku. Czynność prawna sprzeczna z ustawą 
albo mająca na celu obejście ustawy jest nie-
ważna, chyba że właściwy przepis przewiduje 
inny skutek, w szczególności ten, iż na miej-
sce nieważnych postanowień czynności praw-
nej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. 
Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko 
część czynności prawnej, czynność pozostaje 
w mocy co do pozostałych części, chyba że 
z okoliczności wynika, iż bez postanowień 
dotkniętych nieważnością czynność nie zo-
stałaby dokonana. Rozporządzenie zakazane 
na mocy art. 863 § 1 k.c. będzie zatem z mocy 
prawa nieważne, co spowoduje, że gdyby na-
bywca udziału zapłacił, będzie mógł domagać 
się zwrotu nienależnego świadczenia. Świad-
czenie jest  bowiem nienależne, jeżeli ten, kto 
je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub 
nie był zobowiązany względem osoby, której 
świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia 
odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie 

czyn 
niedozwolony

współwłasność 
łączna
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został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna 
zobowiązująca do świadczenia była nieważna 
i nie stała się ważna po spełnieniu świadcze-
nia. Po drugie, kolejną konsekwencją niepo-
dzielności majątku spółki jest fakt, że nie sto-
suje się do niego w czasie trwania spółki 
przepisów o zobowiązaniach podzielnych. In-
teresy wierzycieli są w tym wypadku chronio-
ne przez możliwość zajęcia praw przysługu-
jących wspólnikowi w razie wystąpienia ze 
spółki lub jej rozwiązania. Podkreślenia wy-
maga też okoliczność, że choć majątek wspól-
ny obejmuje różnego rodzaju prawa (pra-
wa rzeczowe, wierzytelności itp.), to jednak 
w rozumieniu art. 863 § 1 k.c. dotyczy on tyl-
ko aktywów. Odpowiedzialność za zobowią-
zania spółki, a zatem dotyczące wspólnego 
majątku wspólników jest bowiem uregulowa-
na odrębnie. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Majątek wspólny obejmuje także roszcze-
nie o świadczenie usług. 

Wkład do spółki
Podstawowym obowiązkiem wspólnika jest 

wniesienie do spółki wkładu w przepisanej 
formie. Wkład może polegać na wniesieniu 
do spółki prawa własności rzeczy, innych 
praw mających wartość majątkową (np. ce-
sja wierzytelności), a także na świadczeniu 
usług. Wkłady mogą mieć postać pieniężną 
lub rzeczową (zwyczajowo nazywa się je 
aportem, choć przy spółce cywilnej trudno 
mówić w ogóle o wkładzie do spółki). Mogą 
też polegać na wniesieniu innych praw rze-
czowych, np. użytkowania gruntu lub lokalu 
(z zastrzeżeniem, że w tym wypadku wnosi 
się technicznie nie niezbywalne ograniczone 
prawo rzeczowe, ale uprawnienie do używa-
nia tego prawa), a także praw obligacyjnych 
– prawa najmu lub dzierżawy, wniesienia 
używania samochodu, patentu itp. Wreszcie 
wkładem wspólnika może być świadczenie 
usług określonych w umowie, zarówno przez 
cały czas trwania spółki, jak i przez inny ozna-
czony czas. 

Omawiając wkłady wspólników, trzeba też 
podkreślić, że nie zawsze muszą one być wno-
szone do spółki na własność, czy ujmując rzecz 
ściślej – na współwłasność łączną wszystkich 
wspólników. Niekiedy wystarczy wniesienie 
rzeczy do używania. Nie jest to przy tym użyt-
kowanie, czyli ograniczone prawo rzeczowe 
ustanowione na rzeczy, polegające na prawie 
pozostałych wspólników do jej używania i do 

pobierania pożytków. Nie ma oczywiście żad-
nych przeszkód, by ustanowić na rzeczy wno-
szonej jako wkład takie prawo rzeczowe ograni-
czone na rzecz pozostałych wspólników (czy 
ściślej uprawnienie do używania użytkowania), 
jednak po stronie pozostałych wspólników nie 
powstaje w tym zakresie prawo rzeczowe. Po-
dobnie jest zresztą z innymi prawami rzeczowy-
mi ograniczonymi, które z zasady mają pewną 
wartość majątkową. Można wnieść je do spółki 
do używania, jak  też przenieść całkowicie 
i wnieść jako wkład, jeśli dane prawo rzeczowe 
jest zbywalne i posiada określoną wartość ma-
jątkową. W praktyce najczęściej będzie to spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wnie-
sienie go do używania jest nieskomplikowane 
i nie powoduje powikłań majątkowych między 
wspólnikami, a jednocześnie gwarantuje spółce 
możność swobodnego korzystania z lokalu 
mieszkalnego. Jeżeli rzeczy mają być wniesione 
tylko do używania, stosuje się odpowiednio 
przepisy o najmie. W tym miejscu przytoczymy 
kilka istotnych regulacji dotyczących używania 
przedmiotu wkładu (rzeczy) z zastrzeżeniem, 
że ilekroć piszemy o spółce, to określone obo-
wiązki i uprawnienia ciążą w tym zakresie na 
poszczególnych wspólnikach. Wspólnik powi-
nien zatem wydać spółce rzecz w stanie przy-
datnym do umówionego użytku i utrzymywać 
ją w takim stanie przez czas trwania używania. 
Drobne nakłady połączone ze zwykłym używa-
niem rzeczy obciążają spółkę. Jeżeli przedmiot 
wniesiony do używania uległ zniszczeniu z po-
wodu okoliczności, za które wspólnik odpowie-
dzialności nie ponosi, nie ma on obowiązku 
przywrócenia stanu poprzedniego. Jeżeli w cza-
sie trwania używania rzecz wymaga napraw, 
które obciążają wspólnika, a bez których nie 
jest przydatna do umówionego użytku, spółka 
może wyznaczyć wspólnikowi odpowiedni ter-
min do wykonania napraw. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu można doko-
nać koniecznych napraw na koszt wspólnika. 
Z kolei spółka powinna używać rzeczy w sposób 
określony w umowie, a gdy umowa nie określa 
sposobu używania – w sposób odpowiadający 
właściwościom i przeznaczeniu rzeczy. Jeżeli 
powstanie potrzeba napraw, które obciążają 
wspólnika, spółka powinna go o tym niezwłocz-
nie zawiadomić. Bez zgody wspólnika spółka 
nie może czynić w rzeczy zmian sprzecznych 
z umową lub z przeznaczeniem rzeczy. Spółka 
może używaną rzecz oddać w całości lub części 
osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo 
w podnajem, jeżeli umowa jej tego nie zabra-
nia. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej za-
równo spółka, jak i osoba trzecia są odpowie-
dzialni względem wspólnika za to, że rzecz 

prawa
 rzeczowe

prawo 
do lokalu
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będzie używana zgodnie z obowiązkami wyni-
kającymi z umowy. Stosunek, wynikający z za-
wartej przez spółkę umowy o bezpłatne używa-
nie lub podnajem, rozwiązuje się najpóźniej 
z chwilą zakończenia używania (zazwyczaj bę-
dzie to równoznaczne z zakończeniem bytu 
spółki). Po zakończeniu używania spółka zobo-
wiązana jest zwrócić rzecz w stanie niepo-
gorszonym; jednakże nie ponosi odpowie-
dzialności za zużycie będące następstwem 
prawidłowego używania. Jeżeli spółka oddała 
innej osobie rzecz do bezpłatnego używania lub 
w podnajem, obowiązek powyższy ciąży także 
na tej osobie. Domniemywa się, że rzecz była 
wydana spółce w stanie dobrym i przydatnym 
do umówionego użytku. Jeżeli spółka ulepszyła 
rzecz, wspólnik w braku odmiennej umowy 
może według swego wyboru albo zatrzymać 
ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich 
wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywró-
cenia stanu poprzedniego. Roszczenia wspólni-
ka przeciwko spółce (pozostałym wspólnikom) 
o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia 
lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia 
spółki przeciwko wspólnikowi o zwrot nakła-
dów na rzecz przedawniają się z upływem roku 
od dnia zwrotu rzeczy. 

PRZYKŁAD

Samochód osobowy marki  Toyota Co-
rolla, rocznik 2013, o pojemności silni-

ka 1,4 dm3 został wniesiony do spółki 
jako wkład. Strony umówiły się, że sa-
mochód zostanie wspólnikowi zwró-
cony  25 września 2014 r. Na skutek 
perturbacji wewnętrznych do zwrotu 
doszło jednak dopiero 8 grudnia. W ta-
kiej sytuacji termin przedawnienia upły-
nie 8 grudnia 2014 r. i od 9 grudnia 
wspólnik będzie mógł bez prawnych 
konsekwencji uchylić się od roszczenia 
spółki o zwrot nakładów na rzecz.

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 862 ustawy z   23 kwietnia 1964 r. – Ko-

deks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; 
ost. zm. Dz.U. poz. 827). 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 862 k.c.
Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść 
do spółki własność rzeczy, do wykona-
nia tego zobowiązania, jak również do 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz 
do niebezpieczeństwa utraty lub uszko-
dzenia rzeczy stosuje się odpowiednio 
przepisy o sprzedaży. Jeżeli rzeczy mają 
być wniesione tylko do używania, stosu-
je się odpowiednio w powyższym zakre-
sie przepisy o najmie.

Prawa i obowiązki 
wspólników
Podstawowymi regulacjami przy spółce 
cywilnej, która w swym założeniu ma 
służyć prowadzeniu działalności gospo-
darczej, jest jej reprezentacja, czyli wy-
stępowanie wspólników na zewnątrz, 
a zwłaszcza przy podpisywaniu umów 
z kontrahentami. 

Reprezentacja spółki

W braku odmiennej umowy lub uchwały 
wspólników każdy wspólnik jest umocowany 
do reprezentowania spółki w takich granicach, 
w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej 
spraw. Zasadą jest zatem jednoosobowa repre-

zentacja spółki przy wszelkich umowach – ta-
kie prawo ma każdy wspólnik i o tej zasadzie 
należy pamiętać zakładając spółkę, czy też ne-
gocjując umowy z kontrahentami. Prawo sta-
nowi bowiem, że każdy wspólnik jest upraw-
niony i zobowiązany do prowadzenia spraw 
spółki. O tym, kto i na jakich warunkach może 
zaciągnąć zobowiązanie w odniesieniu do 
spółki, czyli z tym skutkiem, że jego dłużnika-
mi staną się wspólnicy, decydują przede 
wszystkim postanowienia umowy lub uchwały 
wspólników, dotyczące reprezentowania spół-
ki wobec osób trzecich. W braku zaś takich 
postanowień właściwe w tym zakresie jest 
unormowanie dotyczące prowadzenia spraw 
spół ki, czyli stosunków wewnętrznych spółki. 

bezpłatne 
używanie

postanowienia 
umowy
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■ ZAPAMIĘTAJ 
Każdy wspólnik może bez uprzedniej 
uchwały wspólników prowadzić sprawy, 
które nie przekraczają zakresu zwykłych 
czynności spółki. 

Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej 
sprawy chociażby jeden z pozostałych wspól-
ników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzeb-
na jest uchwała wspólników. Z przyczyn dowo-
dowych sprzeciw powinien być dokonany na 
piśmie i skierowany do wszystkich pozosta-
łych wspólników. Każdy wspólnik może bez 
uprzedniej uchwały wspólników wykonać 
czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby 
narazić spółkę na niepowetowane straty. 
Wskazane przepisy stosujemy odpowiednio do 
kwestii reprezentacji spółki. Wynika z tego, że 
podział na czynności dotyczące prowadzenia 
spraw spółki i na czynności dotyczące repre-
zentacji spółki nie jest podziałem dychoto-
micznym, a zakresy pojęciowe wskazanych 
czynności niekiedy erygują zbiór wspólny. 
W praktyce ma to takie znaczenie, że podział 
czynności na czynności zwykłego zarządu 
i przekraczające ten zwykły zarząd ma zastoso-
wanie również w sytuacji reprezentacji spółki. 

CO NA TO SĄD
Przy rozstrzyganiu, czy dana czynność praw-
na należy, czy też nie należy do zwykłych 
czynności spółki cywilnej, trzeba mieć na 
względzie okoliczności konkretnego przypad-
ku, a w szczególności cel i determinowany 
nim rodzaj działalności spółki, przynależność 
ocenianej czynności do tego rodzaju działal-
ności oraz jej doniosłość z punktu widzenia 
rozmiaru tej działalności.
Wyrok SN z 5 czerwca 1997 r., sygn. akt 
I CKN 70/97, OSNC z 1997 r. nr 11, poz. 179

W razie  gdy w umowie spółki cywilnej uzgod-
niono podział zadań między określonych wspól-
ników zadań w zakresie prowadzenia działalno-
ści spółki, nie wprowadzając przy tym żadnych 
ograniczeń (kwotowych lub innych), określa to 
zakres zwykłych czynności, do wykonywania 
których dany wspólnik jest umocowany.
Wyrok SN z 13 lutego 1997 r., sygn. akt 
I CKN 85/96, OSP z 1997 r. nr 12, poz. 228

PRZYKŁAD

1 grudnia 2014 r. wspólnik spółki cywil-
nej „Iocus” oddał osobie trzeciej (Jano-

wi T. prowadzącemu działalność gospo-
darczą pod nazwą LKR Jan Tomczuk) 
w najem bez zgody pozostałych wspólni-
ków budynek, który wniósł do spółki do 
używania. W takiej sytuacji czynsz najmu 
należy do majątku wspólnego wspólni-
ków także wtedy, gdy spółka nie rozpo-
częła działalności gospodarczej określo-
nej w umowie spółki. Od tej zasady można 
jednak znaleźć wyjątek – nie będzie tak, 
gdy sprzeciwia się temu społeczno-go-
spodarcze przeznaczenie prawa albo za-
sady współżycia społecznego. 

Wskazane uwagi dotyczące reprezentacji 
spółki odnoszą się również do kwestii zapłaty. 
Otóż do jej odbioru jest uprawniony każdy 
wspólnik. Po prostu spełnienie świadczenia 
do rąk jednego ze wspólników spółki cywilnej 
stanowi należyte wykonanie zobowiązania, 
chyba że z treści umowy spółki, która jest 
dłużnikowi znana, wynika, iż wspólnicy ure-
gulowali sposób prowadzenia spraw spółki 
oraz jej reprezentację w inny niż ustawowy 
sposób. Prawo w żadnym wypadku nie nakła-
da bowiem na kontrahenta obowiązku docie-
kania, czy wspólnik jest należycie umocowa-
ny do reprezentacji spółki. Wystarczy w tym 
zakresie dochowanie należytej staranności, 
które wyczerpuje się w zasadzie w wypad-
kach braku oczywistych okoliczności wzbu-
dzających wątpliwości. Jeśli po zapłaceniu 
nierzetelny wspólnik nie przekazał pieniędzy 
spółce, to ten fakt może być podstawą do 
pociągnięcia go do odpowiedzialności we-
wnętrznej (ewentualnie karnej na podstawie 
art. 286 k.k.), nie ma natomiast możliwości 
żądania ponownej zapłaty od kontrahenta. 
Na takim też stanowisku stanął SN w wyroku 
z 14 stycznia 1997 r. (sygn. akt I CKN 42/96, 
OSNC z 1997 r. nr 5, poz. 62), wskazując, że 
spełnienie świadczenia do rąk jednego ze 
wspólników spółki cywilnej stanowi należyte 
wykonanie zobowiązania, chyba że z treści 
umowy spółki, która jest dłużnikowi znana, 
wynika, iż wspólnicy uregulowali sposób pro-
wadzenia spraw spółki oraz jej reprezentację 
w inny sposób niż to stanowi art. 865 i 866 
k.c. Zasadą jest więc, że każdy wspólnik może 
odebrać świadczenie od kontrahenta, który 
w dodatku nie ma możliwości, a nawet nie 
jest upoważniony do sprawdzania reprezen-
tacji wspólnika. Mamy tu jednak do czynienia 
z jednym wyjątkiem. Otóż jeśli okazałoby się, 
że kontrahent wiedział bądź powinien był 
wiedzieć, że wspólnik jest osobą nieumoco-

uchwała 
wspólników

wykonanie 
zobowiązania
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waną do dokonywania czynności za spółkę, 
jest możliwe skonstruowanie na tej podstawie 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Jeżeli wspólnik, który jest łącznie z innym 
wspólnikiem legitymowany do działania 
w imieniu spółki, powołuje się przy zawie-
raniu umowy na samodzielną kompetencję do 
reprezentowania spółki, mamy wówczas 
do czynienia z działaniem przekraczającym 
zakres umocowania. Skuteczność zawartej 
umowy jest zawieszona i zależy od jej potwier-
dzenia przez wspólnika, któremu przysługuje 
łącznie ze wspólnikiem, który zawarł umowę, 
kompetencja do reprezentowania spółki, bądź 
też przez pozostałych wspólników, jeśli czyn-
ność przekracza zakres zwykłych czynności 
spółki. Kontrahent spółki może wyznaczyć oso-
bie (pozostałym wspólnikom spółki), w której 
imieniu umowa została zawarta, odpowiedni 
termin do potwierdzenia umowy; staje się wol-
na po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu. W braku potwierdzenia, ten, kto za-
warł umowę w cudzym imieniu, obowiązany 
jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej stro-
ny w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia 
szkody, którą druga strona poniosła przez to, że 
zawarła umowę, nie wiedząc o braku umoco-
wania lub o przekroczeniu jego zakresu. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Wspólnik upoważniony do działania w imie-
niu spółki cywilnej może wystąpić w po-
stępowaniu podatkowym jej dotyczącym 
za pośrednictwem pełnomocnika, którego 
ustanowił przed zawarciem umowy spółki. 

Odpowiedzialność 
za zobowiązania spółki

Wobec tego, że spółka cywilna nie jest osobą 
prawną ani jednostką organizacyjną wypo-
sażoną przez przepisy prawa w zdolność praw-
ną, dłużnikami zobowiązań powstających 
w związku z realizacją celu spółki są wspólni-
cy. Zobowiązania te są określane mianem zo-
bowiązań spółki, choć, ujmując rzecz ściśle, są 
one niczym innym jak zobowiązaniami wspól-
ników dotyczącymi ich wspólnego mienia. Za-
ciągania zobowiązań spółki w drodze czynno-
ści prawnych, a także dokonywania innych 
czynności prawnych ze skutkiem dla wspólni-
ków  dotyczy omówiony już art. 866 k.c. We-
dług tego przepisu, w braku odmiennej umo-
wy lub uchwały wspólników, każdy wspólnik 
jest umocowany do reprezentowania spółki 
w takich granicach, w jakich jest uprawniony 
do prowadzenia jej spraw. Konsekwencją przy-

jęcia takich uregulowań jest solidarna od-
powiedzialność za długi. Oznacza ona, że 
wierzyciel może domagać się zapłaty od któ-
regokolwiek ze wspólników spółki cywilnej 
– wybierając np. tego, który daje najlepszą 
gwarancję spłaty zadłużenia. Okoliczność, że 
wspólnik zaspokoił dług powstały w okresie, 
gdy nie był wspólnikiem spółki, będzie miała 
znaczenie tylko przy rozliczeniach ze wspólni-
kami, którzy pozostawali w spółce w czasie po-
wstania zobowiązania. Jak wskazał SN w wy-
roku z 5 listopada 1966 r. (sygn. akt II CR 
387/66, OSNC z 1967 r. nr 7–8, poz. 133): (...) 
pozwany będący jednym z dłużników solidar-
nych nie może zaskarżyć wyroku w części odda-
lającego powództwo w stosunku do pozostałych 
dłużników ani też nie może kwestionować cof-
nięcia wobec nich pozwu i umorzenia w tej części 
postępowania. Naruszenie art. 203 § 4 k.p.c. 
może być podstawą rewizji powoda, a nie po-
zwanego będącego jednym, z dłużników solidar-
nych. Odpowiedzialność solidarna dłużników 
istnieje w interesie wierzyciela, nie może więc on 
być zmuszony do prowadzenia procesu przeciw-
ko wszystkim dłużnikom, jeżeli jest to sprzeczne 
z jego interesem, a zwłaszcza jeżeli powoduje 
zbędną zwłokę postępowania (...). Solidarnej 
odpowiedzialności za długi spółki, wynikające 
z zobowiązań powstałych w czasie jej istnie-
nia, nie uchyla fakt jej rozwiązania. Warto też 
podkreślić, że w dochodzeniu należności wie-
rzyciel nie jest ograniczony koniecznością się-
gnięcia do majątku spółki. Tak naprawdę 
nawet to określenie, choć ustawowe, jest nie-
precyzyjne – chodzi przecież o wspólny mają-
tek wspólników. W każdym razie jest możliwa 
sytuacja, w której wierzyciel po uzyskaniu wy-
roku opiewającego na wszystkich dłużników 
i uzyskaniu klauzuli wykonalności przeprowa-
dzi egzekucję tylko wobec jednego wspólnika 
i to tylko z jego majątku osobistego, pomijając 
zupełnie majątek spółki. W praktyce może 
dochodzić często do takich sytuacji, jako że 
majątek osobisty wspólnika w postępowaniu 
egzekucyjnym bywa łatwiejszy do zindywidu-
alizowania. Jak więc widzimy, ten element jest 
słabością spółki cywilnej. W żaden sposób nie 
chroni ona bowiem wspólników przed odpo-
wiedzialnością za długi związane z działalnoś-
cią spółki. Jest zatem bardzo ciekawą i wygod-
ną formą prowadzenia działalności, jeśli 
wszystko idzie dobrze. Jeśli jednak trudno jest 
prognozować świetlaną przyszłość – lepiej 
otworzyć firmę w bardziej zaawansowanym 
prawnie stadium (np. spółka z o.o.). Odpowie-
dzialność za długi rozkłada się również inte-
resująco w czasie. Otóż jeśli nowy wspólnik 
przystąpił do spółki, to nie odpowiada on za 
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zobowiązania zaciągnięte przed jego przystą-
pieniem. Jeśli natomiast wspólnik odchodzi, to 
idą z nim również długi dotyczące działalności 
– może zostać pociągnięty do odpowiedzialno-
ści za zobowiązania z okresu, w którym był 
wspólnikiem3 .

PRZYKŁAD

Janusz R. jest byłym wspólnikiem spółki 
„Leon s.c.”. Obecnie jeden z kontrahen-
tów wytoczył mu sprawę o zapłatę całej 
należności (14 456,78 zł z tytułu umowy 
dostawy), która przysługiwała mu wzglę-
dem spółki. Podstawą funkcjonowania 
spółki cywilnej jest solidarna odpowie-
dzialność za jej zobowiązania, która doty-
czy wszystkich długów powstałych w cza-
sie istnienia spółki, choćby nawet były one 
dochodzone po jej unicestwieniu. Dlatego 
w takiej sytuacji wspólnik powinien za-
płacić, a potem wystąpić o zwrot odpo-
wiednich kwot do współdłużników. 

PRZYKŁAD

Wspólnicy spółki cywilnej „Finezja s.c.” 
umówili się, że uchylają solidarną odpo-
wiedzialność wspólników spółki za jej 
zobowiązania. Umowa zawarta między 
wspólnikiem w zakresie przejęcia lub 
zwolnienia z odpowiedzialności mająt-
kowej za zobowiązania spółki wywiera 
skutki prawne jedynie między wspólni-
kami (np. w zakresie regresu). Zwolnie-
nie z odpowiedzialności będzie miało 
znaczenie tylko w stosunkach i rozlicze-
niach wewnętrznych. 

Należności publicznoprawne

Solidarna odpowiedzialność za długi spółki 
cywilnej nie dotyczy tylko sfery prywatno-
prawnej, ale rozciąga się również na niektóre 
należności publicznoprawne. Wspólnik odpo-
wiada bowiem solidarnie również na gruncie 
podatkowym i ubezpieczeniowym i to dwojako 

– za zobowiązania wobec ZUS z tytułu prowa-
dzonej działalności gospodarczej i za zobo-
wiązania z tytułu zobowiązań spółki jako 
pracodawcy (płatnika składek). Wspólnik od-
powiada za niezapłacone składki na ubezpie-
czenia społeczne, natomiast nie ponosi od-
powiedzialności za składki zdrowotne, na Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. Wynika to z treści 
art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych. Przepis ten stanowi, że do składek na 
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, na ubezpieczenie 
zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, 
wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej 
opłaty, przepisów karnych, dokonywania za-
bezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, 
ruchomościach i prawach zbywalnych dłużni-
ka oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące składek na 
ubezpieczenia społeczne. Z tego unormowa-
nia wynika jednoznacznie, że do tego rodzaju 
należności nie stosuje się przepisów ustawy 
– Ordynacja podatkowa regulujących odpo-
wiedzialność osób trzecich, w tym wspólników 
spółek cywilnych. Oznacza to brak możliwości 
orzeczenia o odpowiedzialności wspólnika lub 
byłego wspólnika za nieziszczone przez spółkę 
składki zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, 
a także składki na Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. Solidarna odpo-
wiedzialność na gruncie ubezpieczeniowym 
dotyczy z kolei niezapłaconych składek na 
ubezpieczenia społeczne. 

PRZYKŁAD

Wspólnik spółki cywilnej przez 4 mie-
siące nie opłacał składek na ubezpie-
czenia społeczne z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej. W takiej sy-
tuacji pozostali wspólnicy odpowiadają 
z nim solidarnie za spłatę zadłużenia 
wobec ZUS. Jak wskazał SA w Katowi-
cach (sygn. akt III AUa 56/99, Pr.Pracy 
z 1999 r. nr 12, poz. 43): (...) zobowią-
zania wspólników spółki cywilnej z ty-
tułu składek na ubezpieczenie społeczne 
mają charakter zobowiązań związanych 
z działalnością spółki, stąd niedopełnie-

3  Warto w tym kontekście wskazać na wyrok SN z 25 lipca 2002 r. (sygn. akt III CKN 1063/00, niepublikowa-
ny), w którym stwierdzono: odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za zobowiązanie spółki (art. 864 k.c.) 
obejmuje zobowiązanie powstałe wskutek odstąpienia przez kontrahenta spółki od umowy z żądaniem zwrotu 
świadczenia, niezależnie od składu osobowego spółki cywilnej z daty zawarcia tej umowy.

solidarna 
odpowiedzialność
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nie przez któregokolwiek ze wspólników 
spółki obowiązku zapłaty tych składek 
sprowadza ich solidarną odpowiedzialność. 
Jeżeli jeden ze wspólników uchyla się od 
obowiązku płatności składek na ubezpie-
czenia społeczne, drugi nie może uchylić się 
od solidarnej odpowiedzialności argumen-
tem, iż taki obowiązek jest sprzeczny z zasa-
dami współżycia społecznego (...). Może się 
zatem okazać, że wspólnik, który regular-
nie wywiązuje się z należności względem 
ZUS, będzie musiał spłacić zadłużenie in-
nego wspólnika. Wybór w tym zakresie 
należy tylko do wierzyciela. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Bez znaczenia dla solidarnej odpowiedzial-
ności za zobowiązania podatkowe spółki 
cywilnej pozostaje fakt, że fakturę doku-
mentującą sprzedaż towaru stanowiącego 
własność spółki oraz faktury korygujące 
dokumentujące zwrot towaru wcześniej 
sprzedanego spółce  podpisał tylko jeden ze 
wspólników. Po prostu w takiej sytuacji 
na mocy art. 865 i 866 k.c. ten podpis jest 
wystarczający do zobowiązania wszystkich 
wspólników. Trzeba na to uważać, ponie-
waż może okazać się, że wspólnik będzie 
musiał płacić, nawet nie mając świado-

mości istnienia konkretnego zobowiązania. 
Dotyczy to również odpowiedzialności byłe-
go wspólnika za zaległości podatkowe z ty-
tułu zobowiązań powstałych w okresie, gdy 
był on wspólnikiem spółki cywilnej. 

Dochodzenie należności 
przez spółkę i od spółki

Spółka cywilna nie ma zdolności sądowej 
i procesowej, a zatem w zasadzie występują tu 
wspólnicy i to w rozmaitych procesowych 
układach. Sprawa jednak tylko teoretycznie 
jest jednoznaczna. Zdarza się bowiem, że po-
wszechny pogląd o reprezentacji wspólników 
spółki cywilnej przez wspólnika przed sądem 
na mocy art. 865 w zw. z art. 866 k.c. bywa 
przez sądy uznawany za niewystarczający. 
Pomimo faktu, że zwrot pozwu, czy też odrzu-
cenie środka zaskarżenia z przyczyny jedno-
osobowej reprezentacji spółki cywilnej jest 
w świetle obowiązujących przepisów nieza-
sadny, może okazać się, że wspólnicy stracą 
cenny czas. Niemniej jednak z praktyki sądo-
wej znane są przypadki, w których sąd wzywał 
do uzupełnienia braków przez podpisanie pi-
sma procesowego (bądź nawet pełnomocnic-
twa) przez pozostałych wspólników, mimo że 
osoba wnosząca je była wspólnikiem umoco-
wanym do reprezentacji na mocy prawa. 

Tabela. Jak wnosić pismo do sądu 

Lp. Można wskazać na trzy sposoby podpisywania pism procesowych i wnoszenia ich do sądu

1 2

1. Najbardziej prawidłowa jest konstrukcja opierająca reprezentację na art. 866 k.c. w zw. 
z art. 865 k.c. Przy przyjęciu tej metody wystarczy prawidłowo oznaczyć stronę powo-
dową przez wskazanie imion, nazwisk i adresów zamieszkania wszystkich wspólników 
z dopiskiem „wspólnicy spółki cywilnej”. W treści pisma należy powołać się na art. 866 k.c. 
w zw. z art. 865 k.c., a jeśli doszło do umownej modyfikacji odpowiedzialności, trzeba 
dołączyć do pozwu poświadczony notarialnie odpis umowy spółki i odpowiednio zmo-
dyfikować podpisy pod pismem. Dołączenie umowy może być zresztą zasadne, nawet 
jeśli wspólnicy nie zmienili ustawowych zasad reprezentacji właśnie po to, by sąd mógł 
się o tym przekonać. Zwykła kserokopia umowy (bez notarialnego poświadczenia) nie 
będzie przy tym korzystała z waloru dowodu, a będzie stanowiła tylko twierdzenie strony 
o okolicznościach faktycznych. W większości wypadków wystarczy jednak podpis jednego 
ze wspólników z dopiskiem „w imieniu wspólników spółki cywilnej”. Takie rozwiązanie 
jest też najbardziej sensowne z punktu widzenia procesowej pragmatyki i ekonomii.

2. Podpisanie pisma przez wszystkich wspólników wymienionych w nagłówku pisma jako stro-
na powodowa. Takiemu rozwiązaniu z pewnością nie można zarzucić nieprawidłowości, 
choć obowiązek angażowania w sporządzanie pozwu wszystkich wspólników nie znajduje 
umocowania w obowiązujących przepisach. Jeśli jednak otrzymamy stosowne zarządzenie 
przewodniczącego, to nie warto jest czekać na zwrot pozwu i wszczynać postępowania zaża-
leniowego. Z ostrożności procesowej należy wtedy dołączyć uzupełniony pozew. 

3. Udzielenie pełnomocnictwa (podpisanego przez pozostałych wspólników) wspólnikowi 
podpisującemu pozew. Warto w tym kontekście wskazać na postanowienie WSA w Olsz-
tynie z 18 kwietnia 2007 r., sygn. SA/Ol 46/07, Rejent z 2007 r. nr 5, poz. 181), w któ-

zwrot 
pozwu
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1 2

rym stwierdzono: pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądami administracyjnymi 
spółki cywilnej powinno być udzielane przez wszystkich wspólników. Podobnie na skardze 
do WSA powinny widnieć podpisy wszystkich wspólników. W przeciwnym razie konieczne 
będzie złożenie umowy spółki, z której wynika prawo wszystkich wspólników do reprezen-
towania spółki, bądź uzupełnienie skargi poprzez podpisanie jej przez pozostałych wspól-
ników. W tym wypadku wyrok WSA zanadto akcentuje formalizm wnoszenia pism 
procesowych – trudno bowiem wymagać od wspólników dołączania umowy spółki 
cywilnej w każdym wypadku, gdy ich reprezentacja ustawowa nie została zmodyfiko-
wana. Z drugiej strony sąd może powziąć wiadomość o braku modyfikacji ustawowych 
zasad reprezentacji dopiero na skutek analizy treści umowy. Można jednak też bronić 
poglądu, że w tym wypadku wystarczyłoby oświadczenie reprezentującego spółkę 
wspólnika. Wracając do pełnomocnictwa – minusem tego rozwiązania jest konieczność 
opłacenia pełnomocnictwa i spełnienia kwalifikacji pełnomocnicznych. 

Stosunki między wspólnikami 
podczas trwania umowy

Omawiając zasady reprezentacji spółki, jed-
nocześnie siłą rzeczy wskazywaliśmy na naj-
istotniejsze zasady rządzące prowadzeniem 
jej spraw. Rozróżnienie między reprezentacją 
a prowadzeniem spraw spółki na gruncie kon-
kretnych sytuacji może być problematyczne 
i tak naprawdę nie odpowiada ono nawet po-
trzebom obrotu. Tytułem przykładu w wyroku 
SA w Poznaniu z 16 grudnia 1992 r. (sygn. akt 
I ACr 521/92, OSA z 1997 r. nr 11–12, poz. 66) 
wskazano, że: (...) działania jednego ze wspól-
ników spółki cywilnej, polegające na pobraniu 
od kontrahenta zewnętrznego pożyczki, są dzia-
łaniami w sferze wewnętrznych stosunków spół-
ki, a więc nie mogą być traktowane jako działa-
nia lub zaniechania jednego ze wspólników 
solidarnych, o których mowa w art. 371 k.c. Wy-
rażoną w tym przepisie zasadę należy rozumieć 
nadto i w ten sposób, że działania lub zaniecha-
nia jednego z dłużników solidarnych nie mogą 
pogarszać nie tylko położenia prawnego pozo-
stałych dłużników, ale także wierzyciela (...). 
Kwalifikowanie pożyczki od zewnętrznego 
kontrahenta jako czynności wewnętrznej spół-
ki musi budzić zasadnicze wątpliwości, chyba 
że ujmowano by aspekt rozliczeń z danej czyn-
ności dokonywany między wspólnikami. 

Prowadzenie spraw spółki

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowią-
zany do prowadzenia spraw spółki. Może też 
bez uprzedniej uchwały wspólników prowa-

dzić sprawy, które nie przekraczają zakre-
su zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak 
przed zakończeniem takiej sprawy chociażby 
jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się 
jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała 
wspól ników. Każdy wspólnik wreszcie może 
bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać 
czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby 
narazić spółkę na niepowetowane straty. Każ-
dy wspólnik może zatem wyjść poza zakres 
zwykłych czynnoś ci  spółki bez stosownego 
upoważnienia, jeśli musi dokonać nagłej 
czynności zachowawczej4.

Bardzo ważne jest rozróżnienie na czynnoś-
ci zwykłego zarządu i czynności tenże zwykły 
zarząd przekraczające. Ustawodawca celowo 
posłużył się w tym wypadku klauzulami ge-
neralnymi, aby ogarnąć całe bogactwo życio-
wych sytuacji. Nie jest bowiem możliwe kazu-
istyczne wymienienie przypadków, które 
z pewnością stanowiłyby czynności przekra-
czające zwykły zarząd. Nie ma też takiej po-
trzeby, jako że każdy wypadek należy badać 
indywidualnie z uwzględnieniem jego nie-
powtarzalności i specyfiki. Niemniej jednak 
można pokusić się o wysnucie kilku gene-
ralnych reguł. Przy rozstrzyganiu, czy dana 
czynność należy do zwykłych czynności spół-
ki, trzeba mieć na względzie okoliczności 
konkretnej sytuacji, a w szczególności cel 
i determinowany nim rodzaj działalności 
spółki, przynależność czynności do tego ro-
dzaju działalności oraz jej doniosłość (wyrok 
SN z 5 czerwca 1997 r., sygn. akt I CKN 
70/97, OSNC z 1997 r. nr 11, poz. 179). 
Zawsze musimy zatem zastanowić się nad in-
dywidualnymi uwarunkowaniami.  

4  Jak wskazał SN w wyroku z 4 grudnia 1997 r. (sygn. akt III CKN 269/97, niepubl.): skoro zajęte przedmioty 
stanowią majątek wspólny wspólników spółki cywilnej, to w sytuacji zagrożenia tego majątku, każdy ze wspól-
ników – na zasadach określonych w art. 866 w zw. z art. 865 § 2 k.c. – może przedsięwziąć działania zachowaw-
cze, do których należy zaliczyć wytoczenie powództwa ekscydencyjnego.

pożyczka
od kontrahenta

czynnoś ci 
zwykłego zarządu
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PRZYKŁAD

W spółce, której miesięczne obroty wyno-
szą 20 000 zł, kwota 5000 zł (czynność 
prawna o tej wartości) będzie przekrocze-
niem zakresu zwykłych czynności. Z kolei 
w dużej spółce taka kwota może być co-
dziennością w kontraktach handlowych. 

Dla uniknięcia tego typu dylematów, które 
zresztą mogą być wykorzystywane wewnątrz 
spółki dla blokowania decyzji czy rozgrywania 
wewnętrznych spraw, warto ustalić zakres czyn-
ności zwykłego zarządu już w umowie spółki. 
Wtedy z całą pewnością będzie można stwier-
dzić, czy dana czynność korzysta ze wskazanej 
kwalifikacji i co najważniejsze wyciągnąć konse-
kwencje wobec wspólników. Co do postanowień 
umownych, to warto wskazać, że zgodnie z wy-
rokiem SN z 13 lutego 1997 r. (sygn. akt I CKN 
85/96, OSP z 1997 r. nr 12, poz. 228), w razie 
gdy w umowie spółki cywilnej uzgodniono po-
dział zadań między określonych wspólników 
w zakresie prowadzenia działalności spółki, nie 
wprowadzając przy tym żadnych ograniczeń 
(kwotowych lub innych), określa to zakres 
zwyk łych czynności, do wykonywania których 
dany wspólnik jest umocowany. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Przekroczeniem zwykłego zarządu będzie 
wniesienie przez wspólników przedsię-
biorstwa spółki cywilnej jako aportu do in-
nej spółki, przekształcenie spółki w inną 
formę prawną, zbycie należącej do spółki 
nieruchomości, zbycie podstawowego dla 
prowadzonej działalności składnika mająt-
ku (np. maszyny drukarskiej w drukarni), 
czy też przyjęcie w poczet wspólników no-
wego członka. Oczywiście, w każdej z wy-
mienionych sytuacji może się zdarzyć, że 
pewne szczególne okoliczności (np. bar-
dzo niewielka wartość nieruchomości) 
przesądzą o zaliczeniu jej do czynności 
zwykłego zarządu, co oznacza umocowa-
nie pojedynczego wspólnika do skuteczne-
go działania. 

Podczas trwania umowy wszyscy wspólnicy 
są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia 
spraw spółki. Nie ma jednak żadnych prze-
szkód, by dokonać modyfikacji ustawowych za-
sad i powierzyć prowadzenie (niektórych lub 

nawet wszystkich) spraw spółki (np. spraw 
księgowych) jednemu ze wspólników  bądź na-
wet osobie trzeciej na podstawie umowy o pra-
cę lub zlecenia. W niewielkich spółkach w zu-
pełności wystarcza jednak, jeśli prowadzeniem 
spraw spółki zajmują się wszyscy wspólnicy 
– jest to też sytuacja najbardziej naturalna i god-
na polecenia z przyczyn pragmatycznych. Pro-
wadzenie przedsiębiorstwa jest bowiem łat-
wiejsze, jeśli drobnymi bieżącymi sprawami 
może zajmować się każdy ze wspólników. 

Uchwały wspólników

Spółka cywilna jest umownym zrzeszeniem 
kilku wspólników, działającym na zasadach kole-
gialności, stąd podstawową kwestią jest podej-
mowanie uchwał. Będą one dotyczyły głównie 
czynności przekraczających zwykły zakres czyn-
ności spółki, jednak  nie ma żadnych przeszkód, 
aby konieczność powzięcia uchwały zagwaran-
tować w umowie spółki również w innych wy-
padkach. Można też podjąć uchwałę dotyczącą 
czynności znajdującej się w zakresie zwykłego 
zarządu, a istotną dla spółki z innych względów 
(np. prestiżowych czy stanowiących zabezpie-
czenie dla kontrahenta). Można też dowolnie 
ustalić niezbędne do powzięcia uchwały quorum 
i wymaganą dla jej skutecznoś ci większość gło-
sów. Nie ma jednak potrzeby ustalać wskazanych 
wartości na zbyt wysokim poziomie (zwłaszcza 
w spółkach składających się z więcej niż 5 wspól-
ników), bo zbyt restrykcyjne zapisy mogą łatwo 
doprowadzić do paraliżu działalności albo ko-
nieczności sięgania do art. 865 § 3 k.c., który re-
guluje możliwość podjęcia czynności nagłej. 
Nadużywanie tego uprawnienia może jednak 
doprowadzić do zakwestionowania umocowa-
nia wspólnika i w efekcie do procesu sądowego. 

Jeśli postanowienia dotyczące trybu głoso-
wania nad uchwałami nie znalazły się w umo-
wie spółki, to trzeba będzie uchwały podejmo-
wać jednomyślnie5. Wskazane wnioski nie 
wynikają co prawda wprost z przepisów, które 
w analizowanym zakresie są wyjątkowo lako-
niczne, niemniej jednak można je wyinterpre-
tować z ogólnych zasad. Co do samego trybu 
podejmowania uchwał to wystarczy sporzą-
dzenie ich na zwykłej kartce papieru, opatrze-
nie kolejnym numerem i datą, a także pod-
pisami wszystkich wspólników. Jeśli doszło 
do zmodyfikowania jednomyślności, należy 
w treści uchwały powołać się na odpowiedni 
paragraf umowy. Dla potrzeb dowodowych, 

5  Oczywiście z wyłączeniem wspólników, których dana uchwała dotyczy (trudno np. pogodzić się z udziałem 
w głosowaniu wspólnika pociąganego do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce).
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jak też dla uwiarygodnienia umocowania kon-
kretnego wspólnika uchwały należy przecho-
wywać w dokumentacji firmowej co najmniej 
przez 3 lata (tyle wynosi okres przedawnienia 
roszczeń z tytułu działalności gospodarczej), 

a dotyczące kwestii podatkowych przez 6 lat. 
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się bo-
wiem z upływem 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku.

Wzór uchwały

Warszawa, 16 grudnia 2014 r. 
 Spółka cywilna „Eldorado”
 ul. Wojska Polskiego 67
 09-654 Warszawa 

Wspólnicy: 
Janusz Domański 
Stefan Morawski 
Anna Nowak 
Jan Domański
Krzysztof Adamczyk

Uchwała nr 89/07
Wspólnicy spółki cywilnej „Eldorado”, działając na podstawie art. 865 i 866 k.c., a także na 
podstawie § 3 pkt 4 umowy spółki cywilnej „Eldorado” z 23 kwietnia 2013 r., zgodnie z któ-
rym „Decyzje wspólników zapadają w formie uchwał podejmowanych większością głosów 
z prawem veta przysługującym Januszowi Domańskiemu. Do czynności przekraczających 
zwykły zarząd majątkiem wymagana jest jednomyślność wspólników” – podejmują uchwałę 
następującej treści: 
1.  Wspólnicy wyrażają zgodę na sprzedaż samochodu dostawczego marki  Fiat 9000 z 2009 r. 

o nr rej. WF 34563 i o nr nadwozia 89615423723948, stanowiącego przedmiot współ-
własności łącznej Janusza Domańskiego, Stefana Morawskiego, Anny Nowak, Jana Domań-
skiego i Krzysztofa Adamczyka za cenę nie niższą niż 42 000 (czterdzieści dwa tysiące) zł. 

2.  Wspólnicy upoważniają Janusza Domańskiego do dokonania wskazanej czynności, w tym 
do negocjacji ceny i przeprowadzenia związanych ze sprzedażą formalności, a także zo-
bowiązują go do wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy o nr 45 9999 3456 8765 2345 
9876 0000 w terminie do 15 stycznia 2015 r. 

3.  Skutki prawne uchwały wygasają z dniem 15 stycznia 2015 r. 

Wspólnicy głosujący za podjęciem uchwały:
Janusz Domański 
Stefan Morawski 
Krzysztof Adamczyk
Wspólnicy wstrzymujący się od głosu:
Anna Nowak 
Wspólnicy głosujący przeciw uchwale:
Jan Domański

Zyski i straty

Każdy wspólnik jest uprawniony do równego 
udziału w zyskach i w tym samym stosunku 
uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj 
i wartość wkładu. Zysk lub strata spółki oznacza 
wynik finansowy netto. W jednostkach innych 
niż banki i zakłady ubezpieczeń na wynik finan-
sowy netto składają się wynik działalności ope-
racyjnej, w tym z tytułu pozostałych przycho-
dów i kosztów operacyjnych, wynik operacji 
finansowych, wynik operacji nadzwyczajnych, 

obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 
z tytułu podatku dochodowego, którego podat-
nikiem jest jednostka, i płatności z nim zrówna-
nych, na podstawie odrębnych przepisów. Wy-
nik działalności operacyjnej stanowi różnicę 
między przychodami netto ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i materiałów, z uwzględnie-
niem dotacji, opustów, rabatów i innych zwięk-
szeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów 
i usług, oraz pozostałymi przychodami opera-
cyjnymi a wartością sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów wycenionych w kosztach 

wartość
 wkładu

działalność 
operacyjna
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wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, 
powiększoną o całość poniesionych od począt-
ku roku obrotowego kosztów ogólnych zarzą-
du, sprzedaży produktów, towarów i materia-
łów oraz pozostałych kosztów operacyjnych. 
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę 
między przychodami finansowymi, w szczegól-
ności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), 
odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualiza-
cji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich 
różnic kursowych nad ujemnymi  a kosztami fi-
nansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, 
strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 
inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kurso-
wych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, pro-
wizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych. 
Wreszcie wynik zdarzeń nadzwyczajnych sta-
nowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi 
a stratami nadzwyczajnymi. Wskazane zasady 
znajdą jednak zastosowanie raczej w spółkach 
o nietypowym składzie osobowym (np. ze spół-
ką kapitałową jako wspólnikiem). 

■ ZAPAMIĘTAJ
W umowie spółki można ustalić stosunek 
udziału wspólników w zyskach i stratach. 
Będzie to wskazane zwłaszcza w sytu-
acji, gdy między wspólnikami dochodzi do 
znacznych dysproporcji w wartości wkła-
dów. Można nawet zwolnić niektórych 
wspólników od udziału w stratach. Nato-
miast nie można wyłączyć wspólnika od 
udziału w zyskach. To wyłączenie to nic in-
nego jak tzw. spółka lwia, która jest zakaza-
na przez prawo. Jej istota polega na wyłą-
czeniu co najmniej jednego ze wspólników 
od udziału w zyskach, co powoduje, że pro-
wadzi on działalność nieodpłatną na rzecz 
pozostałych partnerów i firmy. 

Po podjęciu uchwały o podziale zysku należy 
niezwłocznie wypłacić jego kwotę poszczegól-
nym wspólnikom. Roszczenie wspólnika spółki 
cywilnej o wypłatę zysku należy uznać za rosz-
czenie z zakresu prowadzenia działalności go-
spodarczej, które na mocy art. 118 k.c. przedaw-
nia się z upływem 3 lat (wyrok SN z 2 lutego 
2005 r., sygn. akt IV CK 461/04, M. Prawn. 
z 2005 r. nr 5, poz. 226). Po upływie tego okre-
su spółka może się bez konsekwencji prawnych 
uchylić od wypłaty zysku, mimo że roszczenie 
wspólnika nie wygasa i gdyby zostało spełnio-
ne, to spółka nie mogłaby domagać się jego 
zwrotu jako nienależnego świadczenia6.

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 865 ustawy z 3 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. 
Dz.U. poz. 827). 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 865 k.c. 
§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zo-
bowiązany do prowadzenia spraw spółki.
§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzed-
niej uchwały wspólników prowadzić 
sprawy, które nie przekraczają zakresu 
zwykłych czynności spółki. Jeżeli jed-
nak przed zakończeniem takiej sprawy 
chociażby jeden z pozostałych wspólni-
ków sprzeciwi się jej prowadzeniu, po-
trzebna jest uchwała wspólników.
§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzed-
niej uchwały wspólników wykonać czyn-
ność nagłą, której zaniechanie mogłoby 
narazić spółkę na niepowetowane straty.

Zakończenie umowy 
i porównanie różnych 
form działalności
Spółka cywilna może być rozwiąza-
na podobnie jak każda umowa. Wy-
powiedzieć ją może wspólnik lub wie-
rzyciel. W oświadczeniu o wypowiedze-
niu trzeba podać przyczynę rozwiąza-
nia umowy. 

Wypowiedzenie umowy

Jeżeli spółka została zawarta na czas nie-
oznaczony, każdy wspólnik może z niej wystą-
pić, wypowiadając swój udział na 3 miesią-
ce naprzód na koniec roku obrachunkowego. 

6  Roszczenie przedawnione staje się zobowiązaniem naturalnym, co oznacza, że funkcjonuje nadal w obrocie 
prawnym, choć nie jest możliwe zrealizowanie go na drodze przymusowej.

udział 
w zyskach

przedawnienie 
roszczeń
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Z ważnych powodów może jednak wypowie-
dzieć swój udział bez zachowania terminów 
wypowiedzenia, chociażby spółka była zawar-
ta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne 
jest nieważne. Wypowiedzenie nie wymaga 
żadnej szczególnej formy. Ze względów dowo-
dowych warto jest jednak posłużyć się pismem 
– w takim wypadku ustępujący wspólnik musi 
wręczyć je pozostałym wspólnikom. Oczywiś-
cie, można też posłużyć się listem poleconym. 
Datą doręczenia będzie wtedy moment, w któ-

rym wspólnik otrzymał pismo w taki sposób, 
że mógł się zapoznać z jego treścią. Najczęściej 
jednak forma pisemna będzie zastrzeżona 
w umowie spółki. Warto też podkreślić, że wy-
powiedzenie z samej swej natury jest możliwe 
tylko przy spółce zawartej na czas nieoznaczo-
ny. Przy spółce na czas oznaczony jego prawna 
skuteczność byłaby wysoce problematyczna. 
Jedynie wypowiedzenie udziału bez zachowa-
nia terminu jest możliwe, niezależnie od czasu 
trwania umowy spółki. 

Wzór wypowiedzenia umowy spółki

Warszawa, 10 lipca 2014 r. 

Pan
Antoni Walicki
ul. Grochowska 34 m. 89
01-345 Warszawa

Wypowiedzenie

Niniejszym wypowiadam umowę spółki „Cefeusz s.c.” zawartą 15 stycznia 2011 r. w Warsza-
wie na czas nieokreślony – ze skutkiem na 31 grudnia 2014 r. 

Adam Jurecki

Dążenie do osiągnięcia celu gospodarczego 
przez działanie w oznaczony sposób jest istot-
nym elementem spółki i sprzeniewierzenie 
się temu celowi przez wspólnika stanowi 
ważny powód uprawniający do wypowiedze-
nia swojego udziału przez pozostałych bez za-
chowania terminu wypowiedzenia. 

Uprawnienia wierzyciela

W pewnych wypadkach w rolę wspólnika 
może się też wcielić wierzyciel. Otóż jeżeli 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy została przepro-
wadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomoś-
ci wspólnika, jego wierzyciel osobisty, który 
uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólni-
kowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej 
rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział 
w spółce na 3 miesiące naprzód, chociażby 
spółka była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli 
umowa przewiduje krótszy termin wypowie-
dzenia, wierzyciel może z tego terminu skorzy-
stać. Bez znaczenia jest przy tym, kto prowa-
dził egzekucję – ważne jest, byleby okazała się 
ona bezskuteczna – np. umorzono ją z braku 
środków na pokrycie kosztów egzekucji. 

Możliwość wypowiedzenia udziału obwa-
ro wana jest kilkoma warunkami. Przede 
wszystkim konieczne jest uprzednie przepro-
wadzenie bezskutecznej egzekucji z tych ru-

chomości wspólnika, które nie stanowią ma-
jątku wspólnego wspólników (wymóg ten nie 
dotyczy zatem innych składników majątku 
dłużnika – np. nieruchomości). Bezskuteczna 
egzekucja musi mieć miejsce w okresie ostat-
nich 6 miesięcy przed planowanym wypo-
wiedzeniem udziału. Ponadto przed wypo-
wiedzeniem konieczne jest uzyskanie przez 
wierzyciela zajęcia przez komornika praw 
przysługujących wspólnikowi na wypadek 
wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania. 
Zgodnie z art. 9112 k.p.c. zajęcie praw dłużni-
ka przysługujących mu na wypadek wystą-
pienia ze spółki cywilnej lub jej rozwiązania 
jest dokonane już z chwilą powiadomienia 
dłużnika o zajęciu. O dokonanym zajęciu ko-
mornik powiadamia również pozostałych 
wspólników, jeżeli ich adresy zostaną po-
dane komornikowi przez którąkolwiek ze 
stron. Pozostali wspólnicy w terminie 2 ty-
godni od dnia zajęcia są obowiązani przed-
stawić komornikowi wykaz przedmiotów, 
wierzytelności i praw, które przypadną dłuż-
nikowi na wypadek wystąpienia ze spółki 
lub jej rozwiązania. Niezłożenie komorniko-
wi powyższych informacji w tym terminie 
zagrożone jest grzywną w wysokości do 
500 zł. Grzywna ta może być powtórzona, je-
żeli – mimo jej nałożenia – obowiązek prze-
słania informacji nadal nie jest wykonywany. 
Niezależnie od tego osoby, które naruszyły 

wypowiedzenie 
udziału
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obowiązki wynikające z zajęcia albo złożyły 
oświadczenie niezgodne z prawdą, odpowia-
dają za szkodę wyrządzoną przez to wierzy-
cielowi. Po spełnieniu wskazanych wymogów 
wypowiedzenie udziału może zostać dokona-
ne i to nawet w przypadku, gdy umowa spółki 
cywilnej została zawarta na czas oznaczony. 

PRZYKŁAD

Jeden z dłużników firmy „Nya sp. z o.o.” 
jest wspólnikiem spółki cywilnej. Po 
bezskutecznych próbach odzyskania 
pieniędzy wierzyciel chciałby wypowie-
dzieć jego udział w spółce. Może to 
uczynić przy zachowaniu kilku warun-
ków. Musi zachować 3-miesięczny ter-
min, wykazać, że w ciągu ostatnich 
6 miesięcy została przeprowadzona 
bezskuteczna egzekucja z ruchomości 
wspólnika i uzyskać postanowienie ko-
mornika o zajęciu praw przysługujących 
wspólnikowi na wypadek wystąpienia 
ze spółki lub jej rozwiązania. 

Uprawnienia 
występującego wspólnika

Wspólnikowi występującemu ze spółki 
zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł 
do spółki do używania oraz wypłaca się 
w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczo-
ną w umowie spółki, a w braku takiego 
oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał 
w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi 
wartość wkładu polegającego na świadcze-
niu usług albo na używaniu przez spółkę 
rzeczy należących do wspólnika. Zwrot 
wkładu jest nieopodatkowany, jednak do 
dochodu z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej w spółce podatnik powinien 
zaliczyć różnicę między spłatą a wartością 
księgową środków trwałych. Kwota ta zo-
stanie następnie opodatkowana podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. Ponadto 
wypłaca się występującemu wspólnikowi 
w pieniądzu taką część wartości wspólnego 
majątku pozostałego po odliczeniu wartości 
wkładów wszystkich wspólników, jaka odpo-
wiada stosunkowi, w którym występujący 
wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika 
wejdą do spółki na jego miejsce. W wypad-

ku takim powinni oni wskazać spółce jedną 
osobę, która będzie wykonywała ich prawa. 
Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy 
mogą sami podejmować wszelkie czynności 
w zakresie prowadzenia spraw spółki. Jeże-
li mimo istnienia przewidzianych w umo-
wie powodów rozwiązania spółki trwa ona 
nadal za zgodą wszystkich wspólników, po-
czytuje się ją za przedłużoną na czas nie-
oznaczony.

Spółka ulega też rozwiązaniu z dniem ogło-
szenia upadłości wspólnika. Od chwili roz-
wiązania spółki stosuje się odpowiednio do 
wspólnego majątku wspólników przepisy 
o współwłasności w częściach ułamkowych. 
Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów 
spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, sto-
sując odpowiednio przepisy o zwrocie wkła-
dów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki. 
Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku 
dzieli się między wspólników w takim stosun-
ku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki. 
Warto podkreślić, jak wskazał SN w wyroku 
z 2 lutego 2005 r. (sygn. akt IV CK 461/04, 
M Prawn. z 2005 r. nr 5, poz. 226), że (...)  
roszczenie wspólnika spółki cywilnej o wypłatę 
zysku należy uznać za roszczenie z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej, które 
przedawnia się z upływem trzech lat (...).  
Z chwilą rozwiązania spółki współwłasność 
łączna ulega z mocy prawa przekształceniu 
we współwłasność udziałową. Udziały liczy-
my nie w stosunku do wniesionych wkładów, 
lecz w stosunku do ustalonego w umowie 
spółki podziału zysków i strat. W braku takie-
go postanowienia domniemywa się, że udzia-
ły wspólników są równe. Następnie moż-
na złożyć w sądzie gospodarczym wniosek 
o podział majątku w postępowaniu niepro-
cesowym, wcześniej spłacając długi spółki. 
Wniosek podlega oddaleniu jako przedwcze-
sny, jeśli wspólnicy nie spłacili jeszcze długów 
wobec osób trzecich.

■ ZAPAMIĘTAJ
Z ważnych powodów każdy wspólnik może 
żądać rozwiązania spółki przez sąd.

Spółka cywilna 
a spółki osobowe

Spółce cywilnej najbliżej jest do spółek oso-
bowych, a zatem do spółki jawnej, partner-
skiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej 
uregulowanych w Kodeksie spółek handlo-
wych. Dzieje się tak ze względu na fakt, że 

zwrot
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w wypadku tych spółek w ich organizacji 
przeważa substrat osobowy. W wypadku 
spółki cywilnej zresztą nie można w ogóle 
mówić o żadnym innym substracie, jako że 
nie stanowi ona odrębnego podmiotu praw 
i obowiązków. Ujmując rzecz ściśle, nie spo-
sób też zakwalifikować spółki cywilnej do 
spółek osobowych (mimo że czynią tak nie-
które przepisy prawa podatkowego) z tej 
przyczyny, że Kodeks spółek handlowych jed-
noznacznie wskazuje, iż spółka osobowa to 
rodzaj spółki handlowej. Podstawową różnicą 
między spółką cywilną a jej najbliższym od-
powiednikiem w k.s.h., czyli spółką jawną, 
jest kwestia podmiotowości prawnej. Otóż 
spółka jawna cieszy się taką podmiotowością 
i to na wszystkich możliwych prawnych płasz-
czyznach. Pomimo faktu, że nie jest osobą 
prawną, jest jednostką organizacyjną, której 
odrębne przepisy przyznają zdolność prawną 
(art. 331 k.c.), a zatem może we własnym 
imieniu nabywać prawa, w tym własność nie-
ruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać 
zobowiązania, pozywać i być pozywana. Pro-
wadzi też przedsiębiorstwo pod własną firmą 
i podlega wpisowi do rejestru przedsiębior-
ców KRS. Stanowi zatem odrębną od wspól-
ników organizację, co sprawia, że pod kątem 
majątkowym nie są oni właścicielami mająt-
ku należącego do spółki. Ich odpowiedzial-
ność za długi jest jednak ukształtowana bar-
dzo szeroko. Każdy wspólnik odpowiada 
bowiem za zobowiązania spółki bez ograni-
czenia całym swoim majątkiem solidarnie 
z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. 
Istnieje ponadto tzw. subsydiarna odpowie-
dzialność wspólnika, która polega na tym, że 
wierzyciel spółki jawnej może prowadzić eg-
zekucję z majątku wspólnika w przypadku, 
gdy egzekucja z majątku spółki okaże się 
bezskuteczna. Nie stanowi to przeszkody do 
wniesienia powództwa przeciwko wspólni-
kowi, zanim egzekucja z majątku spółki oka-
że się bezskuteczna. Subsydiarna odpowie-
dzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań 
powstałych przed wpisem do rejestru. Wspól-
nik pozwany z tytułu odpowiedzialnoś ci za 
zobowiązania spółki może przedstawić wie-
rzycielowi zarzuty przysługujące spółce wo-
bec wierzyciela. Jeżeli zarzut wymaga złoże-
nia oświadczenia woli przez spółkę w celu 
uchylenia się od skutków prawnych oświad-
czenia woli, potrącenia lub w innych podob-
nych przypadkach, wspólnik może odmówić 
zaspokojenia wierzyciela, dopóki spółka 
nie złoży takiego oświadczenia. Wierzyciel 
może wyznaczyć spółce dwutygodniowy ter-
min do złożenia oświadczenia woli, po któ-

rego bezskutecznym upływie wspólnik lub 
wierzyciel może wykonać służące mu upraw-
nienie. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Możliwe jest też zbycie prawa uczestnictwa 
w spółce jawnej. 

Spółka cywilna 
a spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe stanowią najbardziej za-
awansowaną i zorganizowaną formę prowadze-
nia działalności gospodarczej. Do prowadzenia 
działalności w formie spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością, a także spółki akcyjnej wyma-
gane jest przeprowadzenie skomplikowanego 
postępowania rejestracyjnego, trzeba też spełnić 
wymogi dotyczące minimalnego kapitału zakła-
dowego. Podstawową różnicą w stosunku do 
spółki cywilnej jest, oprócz prowadzenia przed-
siębiorstwa w większym rozmiarze, osobowość 
prawna spółek kapitałowych. Oprócz tego 
wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spół-
ki tylko do wysokości wniesionych wkładów, co 
sprawia, że ponoszą dużo mniejsze ryzyko niż 
w wypadku spółki cywilnej. 

Co do spółki z o.o., mimo że jest to spółka 
kapitałowa, to jednak występują w niej także 
pewne elementy charakterystyczne dla spółek 
osobowych: przysługujące wspólnikom prawo 
indywidualnej kontroli, możliwość wyłączenia 
(z ważnych powodów) wspólnika przez sąd 
oraz możliwość wprowadzenia ograniczeń 
w zbywaniu udziałów. Spółka z o.o. może być 
utworzona przez jedną albo więcej osób w każ-
dym celu prawnie dopuszczalnym, a więc nie 
tylko celu gospodarczym. Kapitał zakładowy 
spółki powinien wynosić co najmniej 50 000 zł, 
a wartość nominalna udziału nie może być niż-
sza niż 50 zł. Kapitał zakładowy spółki dzieli się 
na udziały o równej albo nierównej wartości no-
minalnej. Od umowy spółki zależy, czy wspól-
nik może mieć tylko jeden czy więcej udziałów. 
Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden 
udział,   wszystkie udziały w kapitale zakłado-
wym powinny być równe i są niepodzielne. Jest 
to jednak udział w zupełnie innym znaczeniu 
niż omawiany udział w spółce cywilnej. W spół-
ce z o.o. oznacza on po prostu pewne prawo do 
udziału w majątku spółki. W spółce cywilnej 
mianem tym określany jest ogól praw i obo-
wiązków wspólnika w spółce. Wkłady do spółki 
mogą być pieniężne i niepieniężne. Jeżeli wkła-
dem w celu pokrycia udziału ma być w całości 
albo w części wkład niepieniężny (aport), umo-
wa spółki powinna szczegółowo określać przed-

odpowiedzialność 
subsydiarna

kapitał 
zakładowy
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miot tego wkładu oraz osobę wspólnika wno-
szącego aport, a także liczbę i wartość 
no minalną objętych w zamian udziałów. Kolej-
ną różnicą jest fakt, że w spółce z o.o. wkładem 
nie może być prawo niezbywalne, świadczenie 
pracy lub usług. Spółka z o.o. jako osoba działa 
przez swe organy – z udziałem nie jest zatem 
zawsze związane prawo do prowadzenia spraw 
lub reprezentowania spółki. Organami spółki są 
zarząd, rada nadzorcza i/lub komisja rewizyjna 
(przynajmniej jedna z nich jest obowiązkowa 
w spółkach, w których kapitał zakładowy prze-
wyższa kwotę 500 000 zł, a wspólników jest 
więcej niż 25) oraz zgromadzenie wspólników. 
Zarząd (składający się z jednego lub kilku 
członków) prowadzi sprawy spółki i ją repre-
zentuje. Tym samym wspólnicy spółki nie mogą 
sami działać w jej imieniu, chyba że są członka-
mi zarządu (do zarządu mogą być powołane 
osoby spośród wspólników lub spoza ich gro-
na). Na członkach zarządu spoczywa większa 
odpowiedzialność niż na wspólnikach. Dlatego 
też, zgodnie z art. 299 k.s.h., jeżeli egzekucja 
przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, 
członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za 
jej zobowiązania (swoim osobistym mająt-
kiem). Członek zarządu może się uwolnić od tej 
odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właści-
wym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie 
upadłości lub wszczęto postępowanie układo-
we, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłosze-
nie upadłości oraz niewszczęcie postępowania 
układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że 
pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości oraz niewszczęcia postępowania 
układowego wierzyciel nie poniósł szkody. 
Zgromadzenie wspólników podejmuje naj-
ważniejsze dla funkcjonowania spółki decyzje. 
Na zgromadzeniu każdy wspólnik dysponuje 
liczbą głosów proporcjonalną do wielkości 
jego udziału, a decyzje zapadają większością 
głosów. Umowę spółki trzeba zawrzeć w for-
mie aktu notarialnego. Można też utworzyć 
jednoosobową spółkę z o.o., będącą alternaty-
wą dla samodzielnej działalności gospodarczej 
prowadzonej w dużym rozmiarze. Wówczas 
jedyny wspólnik wykonuje wszystkie upraw-
nienia przysługujące zgromadzeniu wspólni-
ków. Jednoosobowa spółka z o.o. nie może być 
zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobo-
wą spółkę z o.o. Kolejną różnicą jest fakt, że 
spółka z o.o. jest podwójnie opodatkowana 
– jako osoba prawna jest odrębnym podatni-
kiem podatku dochodowego od osób praw-
nych, natomiast zyski z udziału w niej pobiera-
ne przez wspólników podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
jako przychody z kapitałów pieniężnych.

Z kolei spółka akcyjna jest formą polecaną 
jedynie dla dużych podmiotów, dysponują-
cych znacznym kapitałem. Kapitał zakładowy 
spółki akcyjnej powinien bowiem wynosić co 
najmniej 500 000 zł, a wartość nominalna ak-
cji nie może być niższa niż 1 grosz. Nie jest 
ona wskazana dla nowych przedsiębiorców, 
tym bardziej  że w zdecydowanej większości 
przypadków wystarczająca jest spółka z o.o. 
Ma ona już bardzo niewiele wspólnego ze 
spółką cywilną, opierając się w pełni na kapi-
tale i anonimowości większości akcjonariu-
szy. Spółkę akcyjną zawiązać może jedna albo 
więcej osób. Nie może być natomiast ona za-
wiązana wyłącznie przez jednoosobową spół-
kę z o.o. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, 
aby spółkę akcyjną założyła jednoosobowa 
spółka akcyjna. Firma spółki może być obra-
na dowolnie. Powinna zawierać dodatkowe 
oznaczenie „spółka akcyjna”. Dopuszczalne 
jest używanie w obrocie skrótu „S.A.” Do po-
wstania spółki akcyjnej wymaga się zawiąza-
nia spółki, w tym podpisania statutu (w for-
mie aktu notarialnego) przez założycieli, 
wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na 
pokrycie całego kapitału zakładowego, usta-
nowienia zarządu i rady nadzorczej, wpisu do 
rejestru. Podobnie jak w spółce z o.o. zarząd 
prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na 
zewnątrz. Mogą być do niego powołane oso-
by spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona 
– członków zarządu powołuje i odwołuje rada 
nadzorcza, która jest organem obligatoryj-
nym w tym typie spółki. 

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 870 ustawy z   23 kwietnia 1964 r. – Ko-

deks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; 
ost. zm. Dz.U. poz. 827). 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 870 k.c. 
Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 
została przeprowadzona bezskuteczna 
egzekucja z ruchomości wspólnika, jego 
wierzyciel osobisty, który uzyskał zajęcie 
praw przysługujących wspólnikowi na 
wypadek wystąpienia ze spółki lub jej 
rozwiązania, może wypowiedzieć jego 
udział w spółce na trzy miesiące na-
przód, chociażby spółka była zawarta na 
czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki 
przewiduje krótszy termin wypowiedze-
nia, wierzyciel może z tego terminu sko-
rzystać.

akt 
notarialny

spółka 
akcyjna
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Jak prowadzić działalność 
w formie spółki cywilnej
Kiedy wspólnik spółki może korzystać z jednorazowej 
amortyzacji 

PYTANIE  
W 2013 r. prowadziłam działalność 
w formie spółki cywilnej. W trakcie 
trwania spółki otworzyłam dodatko-
wo jednoosobową działalność go-
spodarczą. Czy mam w tym roku 
prawo do jednorazowej amortyzacji 
jako mały podatnik? W 2014 r. za-
mknęłam spółkę i obecnie prowadzę 
dwie firmy jako osoba fizyczna.

ODPOWIEDŹ  
W 2014 r. może Pani skorzystać 

z jednorazowej amortyzacji tylko 
wtedy, gdy wartość przychodu ze 
sprzedaży brutto w działalności go-
spodarczej prowadzonej przez Pa-
nią indywidualnie nie przekroczyła 
w 2013 r. 5 068 000 zł.  

WYJAŚNIENIE  
Jednorazowa amortyzacja dotyczy 

środków trwałych o wartości począt-
kowej przekraczającej 3500 zł. Mogą 
z niej skorzystać m.in. mali podatnicy 
(art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f.).

W przypadku gdy wspólnik będą-
cy osobą fizyczną prowadzi jedno-
cześnie działalność w formie spółki 
cywilnej oraz samodzielnie, tak jak 
miało to miejsce w przedstawionej 

przez Panią sytuacji, pojawia się py-
tanie, czy przychody uzyskiwane 
przez osobę fizyczną z tych działal-
ności należy sumować, czy trakto-
wać odrębnie. Aby odpowiedzieć na 
to pytanie, należy odwołać się do 
art. 22k ust. 13 u.p.d.o.f. Wynika 
z niego, że w przypadku spółki nie-
mającej osobowości prawnej kwota 
limitu jednorazowych odpisów amor-
tyzacyjnych dotyczy spółki. Przyjmu-
je się w związku z tym, że dla celów 
jednorazowej amortyzacji przy usta-
laniu statusu małego podatnika od-
rębnie traktuje się spółki cywilne, od-
rębnie zaś ich wspólników. Oznacza 
to, że osoby fizyczne, które prowadzą 
indywidualną działalność gospodar-
czą, będąc jednocześnie wspólnikami 
spółek niemających osobowości praw-
nej, nie powinny sumować przy cho-
dów osiągniętych w danym roku z obu 
tych działalności.

Potwierdzają to organy podatkowe 
w udzielanych wyjaśnieniach. Przy-
kładem może być interpretacja indy-
widualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 17 stycznia 2013 r., sygn. 
ILPB1/415-1019/12-4/AP, oraz inter-
pretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 29 maja 

2013 r., sygn. IPPB1/415-442/13-2/ 
/EC. W drugiej ze wskazanych inter-
pretacji czytamy, że: (...) Z tych też 
względów dla celów jednorazowej 
amortyzacji podatkowej, przy ocenie 
spełnienia kryteriów pojęcia „małego 
podatnika” w przypadku:
–  osób fizycznych prowadzących sa-

modzielnie działalność gospodar-
czą, do limitu 1 200 000 euro nale-
ży uwzględniać przychody wyłącznie 
z tej działalności, bez względu na 
uzyskiwanie przychodów z udziału 
w spółce niebędącej osobą prawną  
(...)
(...) dokonując oceny, czy Wniosko-

dawca spełnia kryteria małego podatni-
ka, w celu ustalenia limitu, o którym 
mowa w art. 5a pkt 20 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych, na-
leży brać pod uwagę wartość przychodu 
ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego 
podatku od towarów i usług) osobno dla 
każdego z podmiotów, w ramach któ-
rych Zainteresowany prowadzi działal-
ność gospodarczą (...). 

A zatem fakt, że była Pani w 2013 r. 
wspólnikiem spółki cywilnej, nie ma 
znaczenia z punktu widzenia moż-
liwości skorzystania przez Panią 
w 2014 r. z jednorazowej amortyzacji. 
W tym przypadku nie znajduje zasto-
sowania wyłączenie z możliwości do-
konywania jednorazowej amortyzacji, 
o którym mowa w art. 22k ust. 11 
u.p.d.o.f. Jeżeli tylko wartość sprze-
daży brutto z działalności gospodar-
czej prowadzonej indywidualnie nie 
przekroczyła 5 068 000 zł w 2013 r.,  
ma Pani prawo do skorzystania 
w 2014 r. z jednorazowej amortyzacji.

■ ZAPAMIĘTAJ
W 2014 r. limit jednorazowej amor-
tyzacji wynosi 211 000 zł.

MAŁY PODATNIK W 2014 R.

W 2014 r. status małego podatnika podatku dochodowego od osób fi-
zycznych posiada:
podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą na-
leżnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2013 r. wyra-
żonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, 
tj. 5 068 000 zł*.
*  Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodo-

wy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, 
w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2013 r. wyniósł 4,2230 zł.
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PRZYKŁAD

W 2013 r. wartość sprzedaży 
brutto w indywidualnej działal-
ności gospodarczej osoby fizycz-
nej wyniosła 3 332 000 zł brut-
to. Osoba ta jest jednocześnie 
wspólnikiem spółki cywilnej. 
Wartość sprzedaży brutto spółki 
– w części przypadającej na tę 
osobę – wyniosła w 2013 r. 
2 620 000 zł. W tej sytuacji 
w 2014 r. osoba ta jest upraw-
niona do korzystania z jedno-
razowej amortyzacji środków 
trwałych o wartości początko-
wej przekraczającej 3500 zł. 
Z punktu widzenia przepisów 
o jednorazowej amortyzacji jest 
ona małym podatnikiem.

Z pytania wynika, że w 2014 r. nie 
prowadzi już Pani działalności w for-
mie spółki, natomiast prowadzi dwie 
firmy jako osoba fizyczna. W związ-
ku z tym, jeżeli chciałaby Pani 
w 2015 r. nadal korzystać ze statusu 
małego podatnika, to będzie Pani 
ustalała limit przychodów za 2014 r. 
w odmienny sposób. Mimo że pro-
wadzi Pani dwie firmy, to dla podat-
ku dochodowego jest jednym podatni-
kiem. W związku z tym nie powinna 
Pani obliczać limitu uprawniającego 
do bycia małym podatnikiem dla 
każdej z tych firm z osobna. Oblicza-
jąc limit przychodów osiąg niętych 
w 2014 r., będzie Pani natomiast 

miała obowiązek zsumować wartość 
sprzedaży brutto obu firm.

PRZYKŁAD

Osoba fizyczna prowadzi dwa 
rodzaje działalności gospodar-
czej. Pierwszy to sklep spożyw-
czy, drugi to usługi krawieckie. 
Załóżmy, że wartość sprzedaży 
brutto osoby fizycznej do końca 
2014 r. wyniesie:
1)  351 000 zł – z tytułu prowa-

dzenia sklepu spożywczego 
oraz

2)  112 000 zł – z tytułu prowa-
dzenia usług krawieckich.

W tej sytuacji, ponieważ łączna 
suma przychodów ze sprzedaży 
w obu prowadzonych przez osobę 
fizyczną działalnościach gospo-
darczych wyniesie 463 000 zł i nie 
przekroczy kwoty 5 015 000 zł, to 

 
osoba ta także w 2015 r. będzie 
jako mały podatnik uprawniona 
do korzystania z jednorazowej 
amortyzacji środków trwałych 
o wartości początkowej przekra-
czającej 3500 zł.

■ ZAPAMIĘTAJ
W 2015 r. limit jednorazowej amor-
tyzacji wynosić będzie 209 000 zł.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii podatkowej, 
autor licznych publikacji z zakresu 

prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 5a pkt 20, art. 22k ust. 7–13 usta-

wy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (t.j. 
Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1215).

Czy likwidując działalność, można sprzedać samochód 
będący środkiem trwałym na fakturę VAT marża 

PYTANIE 
Spółka cywilna (VAT-owiec) kupiła 
samochód osobowy od osoby pry-
watnej na umowę. Teraz chce go 
sprzedać, bo zamyka działalność 
i wyprzedaje środki trwałe. Czy 
może rozliczyć VAT od marży?

ODPOWIEDŹ  
Niestety, jeżeli spółka zdecyduje 

się na zastosowanie opodatkowania 

na zasadzie marży do sprzedaży 
środków trwałych, narazi się na spór 
z organami podatkowymi. Uważają 
one bowiem, że procedura ta ma za-
stosowanie wyłącznie w odniesieniu 
do składników majątku stanowią-
cych towary handlowe, czyli naby-
tych z bezpośrednim zamiarem ich 
odsprzedaży. Uwzględniając jednak 
orzecznictwo Trybunału Europejs-
kiego, zastosowanie procedury mar ży 

nie jest w tym przypadku wyklu-
czone, jeśli spełnione zostaną wszyst-
kie wymagane przepisami warunki. 
Szczegóły w uzasadnieniu.

WYJAŚNIENIE 
Towary używane są kategorią przed-

miotów, w odniesieniu do których 
ustawodawca umożliwił opodatkowa-
nie ich dostawy nie tylko na zasadach 
ogólnych, ale także z zastosowaniem 

MAŁY PODATNIK W 2015 R.
W 2015 r. status małego podatnika podatku dochodowego od osób fi-
zycznych będzie posiadać:
podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą na-
leżnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2014 r. wyrażo-
nej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, 
tj. 5 015 000 zł*
*  Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodo-

wy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, 
w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2014 r. wyniósł 4,1792 zł.
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procedury szczególnej. Polega ona na 
opodatkowaniu marży, czyli różnicy 
między kwotą sprzedaży a kwotą naby-
cia, pomniejszonej o kwotę podatku.

Pojęcie towarów używanych na po-
trzeby stosowania procedury marży 
zostało zdefiniowane w art. 120 ust. 1 
pkt 4 ustawy o VAT.

Zastosowanie procedury marży do 
dostawy towarów używanych jest 
uzależnione przede wszystkim od 
celu ich nabycia. Aby można było opo-
datkować dostawę towarów używa-
nych w procedurze marży, musi zo-
stać spełniony warunek nabycia tych 
towarów przez dokonującego ich do-
stawy w ramach prowadzonej dzia-
łalności w celu dalszej odsprzedaży. 
Kolejnym wymogiem jest nabycie 
sprzedawanego towaru od podmiotu 
wymienionego w art. 120 ust. 10 usta-
wy o VAT. Do tej kategorii należą:
■ osoby fizyczne, osoby prawne lub 

jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, niebędące po-
datnikiem, o którym mowa w art. 15 
ustawy o VAT, lub niebędące podat-
nikiem podatku od wartości doda-
nej (czyli podatnikiem według re-
gulacji obowiązujących w innym 
państwie członkowskim UE);

■ podatnicy, o których mowa w ww. 
art. 15, jeżeli dostawa tych towa-
rów była zwolniona od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (zwol-
nienie dostawy towarów używa-
nych) lub art. 113 ustawy o VAT 
(zwolnienie podmiotowe dla ma-
łych podatników);

■ podatnicy, jeżeli dostawa tych to-
warów była opodatkowana według 
szczególnej procedury marży;

■ podatnicy podatku od wartości do-
danej, jeżeli dostawa tych towarów 
była zwolniona od podatku na za-
sadach odpowiadających zwolnie-
niu dostawy towarów używanych 
lub zwolnieniu podmiotowemu dla 
małych podatników;

■ podatnicy podatku od wartości do-
danej, jeżeli dostawa tych towarów 
była opodatkowana podatkiem od 
wartości dodanej na zasadach od-
powiadających szczególnej proce-
durze marży, a nabywca posiada 
dokumenty jednoznacznie potwier-
dzające nabycie towarów na tych 
zasadach.

Towarami używanymi są ruchome 
dobra materialne nadające się do dal-
szego użytku w ich aktualnym stanie 
lub po naprawie oraz inne niż metale 
szlachetne lub kamienie szlachetne 
(CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 
7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, 
ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, 
ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Trzeba pamiętać, że zastosowanie 
tej procedury pozostawiono decyzji 
podatnika. Nawet jeśli podatnik 
spełnia warunki do zastosowania 
marży, może również wybrać ogólne 
zasady opodatkowania dokonywa-
nych przez siebie dostaw towarów 
używanych, zgodnie z art. 120 ust. 14 
ustawy o VAT. Jeżeli podatnik wy-
bierze ogólne zasady opodatkowa-
nia, jest zobowiązany do wystawia-
nia „zwykłych” faktur, w których 
podstawą opodatkowania będzie 
cała wartość sprzedaży.

Wątpliwości co do możliwości za-
stosowania procedury marży w sto-
sunku do dostaw towarów używanych 
przez podatnika w jego działalności, 
które nie zostały nabyte bezpośrednio 
w celu ich odsprzedaży, są związane 
z aktualnym brzmieniem art. 120 
ust. 4 ustawy o VAT. Przepis ten wska-
zuje bowiem obecnie, że procedura 
marży może mieć zastosowanie do 
dostawy towarów używanych, dzieł 
sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich 
lub antyków: (...) nabytych uprzednio 
przez tego podatnika w ramach pro-
wadzonej działalności, w celu odprze-
daży (...).

Poprzednio zaś wskazywał, że opo-
datkowanie marżą mogło mieć miej-
sce w przypadku dostaw tych przed-
miotów: (...) nabytych uprzednio 
przez tego podatnika dla celów prowa-
dzonej działalności lub importowa-
nych w celu odprzedaży (...).

Obecne brzmienie tego przepisu su-
geruje zatem, że procedura marży 
może mieć zastosowanie wyłącznie 
w przypadku, gdy dokonujący dostawy 
towaru używanego podatnik nabył go 
uprzednio jako towar handlowy (z bez-
pośrednim zamiarem odsprzedaży). 
Wykluczałoby to możliwość zastoso-
wania procedury marży w przypadku 
nabycia towaru przez podatnika bez 
VAT w ramach prowadzonej działalnoś-
ci, w celu jego wykorzystania do jej 

prowadzenia, a następnie zbywanego 
po jakimś czasie.

Taka interpretacja treści znowelizo-
wanego art. 120 ust. 4 ustawy o VAT 
jest jednak sprzeczna z przepisami dy-
rektywy. W wyroku Trybunału Euro-
pejskiego z 8 grudnia 2005 r. w spra-
wie C-280/04 Jyske Finanse A/S 
Trybunał stwierdził, że mając na 
względzie cel art. 26a szóstej dyrekty-
wy, należy go interpretować w ten 
sposób, że: (...) nie wyklucza on z ka-
tegorii podlegających opodatkowaniu 
pośredników przedsiębiorstwa trud-
niącego się leasingiem pojazdów uży-
wanych, skoro odsprzedaż stanowi 
zwykłą część jego działalności i skoro 
zamiar odsprzedaży istnieje w chwili 
nabycia, nawet jeśliby jego działalność 
polegająca na odsprzedaży miała cha-
rakter wtórny w stosunku do działal-
ności polegającej na wynajmie (...).

Argumenty, jakimi posłużył się Try-
bunał, powinny być stosowane każdo-
razowo przy rozpatrywaniu zasad opo-
datkowania dostaw towarów przez 
podatników, którzy nabyli je na cele 
swojej działalności opodatkowanej 
jako używane, bez możliwości odlicze-
nia VAT przy zakupie. Zdaniem Trybu-
nału pozbawienie podatnika prawa do 
zastosowania procedury marży w ta-
kiej sytuacji powoduje:
■ ryzyko podwójnego opodatkowania;
■ naruszenie zasady neutralności po-

datkowej, która sprzeciwia się 
temu, by podmioty gospodarcze, 
które dokonują takich samych czyn-
ności, były traktowane odmiennie 
w zakresie poboru VAT;

■ zakłócenie konkurencji ze szkodą 
dla podmiotów, które nie zajmują 
się odsprzedażą samochodów, i na 
korzyść, w szczególności, przedsię-
biorstw trudniących się handlem 
pojazdami używanymi, które ko-
rzystają z systemu opodatkowania 
marży zysku.
Należy podkreślić, że zawarta 

w art. 311 ust. 1 pkt 5 dyrektywy 
2006/112/WE definicja podatnika-
-pośrednika nie wyklucza ze swego 
zakresu podatnika, który sprzedawa-
ny towar nabył nie w celu odsprzeda-
ży. Pojęcie „podatnik-pośrednik” w ro-
zumieniu tego przepisu oznacza 
bowiem każdego podatnika, który 
w ramach swojej działalności gospo-
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darczej, w celu odsprzedaży, kupuje 
lub wykorzystuje do celów działalnoś-
ci swojego przedsiębiorstwa lub też 
importuje towary używane, dzieła 
sztuki, przedmioty kolekcjonerskie 
lub antyki, niezależnie od tego, czy 
podatnik ten działa na własny rachu-
nek, czy też na rzecz osób trzecich na 
podstawie umowy, zgodnie z którą 
prowizja jest płacona od zakupu lub 
sprzedaży.

Tym samym wykładnia znowelizo-
wanego art. 120 ust. 4 ustawy o VAT 
nie powinna prowadzić do wyklucze-
nia stosowania procedury marży 
w odniesieniu do dostawy towaru na-
bytego uprzednio jako używany i wy-
korzystywanego do celów prowadzo-
nej działalności, gdy odsprzedaż tego 
towaru nie jest przedmiotem działal-
ności podatnika.

Niestety, taka wykładnia nie jest ak-
ceptowana przez fiskusa. Dlatego po-
datnik, który zdecyduje się na zasto-
sowanie opodatkowania na zasadzie 
marży do sprzedaży środków trwa-
łych, naraża się na spór z organami 
podatkowymi. Nie wiadomo też, jak 
znowelizowany art. 120 ust. 4 ustawy 
o VAT będą interpretować sądy admi-
nistracyjne. Dotychczasowe orzecz-
nictwo nie było bowiem korzystne dla 

podatników, gdyż sądy na ogół zga-
dzały się z fiskusem, że opodatkowa-
nie procedurą marży dotyczy tylko to-
warów handlowych.

PRZYKŁAD

Podatnik kupił używany samo-
chód na potrzeby swojej działal-
ności na fakturę VAT marża za 
kwotę 14 000 zł. Wprowadził go 
do środków trwałych, gdyż zało-
żył około dwuletni okres jego 
używania w firmie, a następnie 
jego sprzedaż i zakup nowszego 
modelu. Po dwóch latach podat-
nik sprzedał samochód za kwotę 
10 000 zł. Jeśli zostałaby zasto-
sowana procedura marży, to nie 
wystąpi VAT. Marża w tym przy-
padku wykazuje bowiem war-
tość ujemną:
10 000 zł (kwota sprzedaży) – 
– 14 000 zł (kwota nabycia) = 
= –4000 zł.
Jeśli natomiast do tej sprzedaży 
zastosowane zostałyby zasady 
ogólne, to VAT wyniósłby około 
1870 zł (kwota ta stanowi VAT  
zawarty w cenie 10 000 zł brut-

to, za którą został sprzedany sa-
mochód).
Biorąc pod uwagę, że w cenie 
nabycia tego samochodu (wyno-
szącej 14 000 zł) również był za-
warty VAT, który nie mógł zo-
stać odliczony ze względu na 
procedurę marży zastosowaną 
na poprzednim etapie „obrotu” 
tym składnikiem majątku – po-
datnik sprzedający ten samo-
chód przy zastosowaniu ogól-
nych zasad opodatkowania VAT 
jest podwójnie opodatkowany 
tym podatkiem (zapłacił VAT 
przy nabyciu, którego nie odli-
czył z zakupowej faktury VAT 
marża, i zapłaci VAT należny 
przy sprzedaży opodatkowanej 
na zasadach ogólnych).

Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy, 

autorka licznych publikacji

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312). 

Czy można odliczyć VAT od samochodu wykupionego 
po zakończeniu umowy leasingu na cele osobiste

PYTANIE 
Prowadzimy działalność gospodar-
czą w formie spółki cywilnej. 
W 2011 r. zawarliśmy dwie umowy 
leasingu operacyjnego. Dokonywa-
liśmy pełnego odliczenia VAT od rat 
leasingowych. Po zakończeniu obu 
umów leasingu, zamierzamy wy-
kupić samochody. Uzgodniłem ze 
wspólnikiem, że samochody nie 
będą już wykorzystywane w spółce 
i nie przyjmiemy ich na stan środ-
ków trwałych, lecz przekażemy od 
razu na nasze cele osobiste. Poza 
spółką nie prowadzimy żadnej in-
nej działalności gospodarczej. Czy 
w takiej sytuacji spółka będzie mia-
ła prawo do odliczenia podatku 
przy wykupie samochodów i czy ich 

przekazanie na cele prywatne 
mamy obowiązek opodatkować? 
Jak jednak potraktować to nieod-
płatne przekazanie? Dokonywali-
śmy przecież odliczenia podatku od 
rat leasingowych.

ODPOWIEDŹ  
Nie, spółka nie ma prawa do odli-

czenia VAT z faktur dokumen-
tujących wykup samochodów po 
zakończeniu umów leasingu opera-
cyjnego. Samochody te będą od razu 
przekazane na cele osobiste wspól-
ników, nie ma więc związku doko-
nanych nabyć z wykonywaniem 
czynności opodatkowanych podat-
kiem od towarów i usług. Jednocześ-
nie ich nieodpłatne przekazanie na 

cele osobiste wspólników nie podle-
ga opodatkowaniu VAT. Wcześniej-
sze korzystanie z prawa do odlicza-
nia VAT od rat leasingowych nie ma 
tutaj żadnego znaczenia. W oma-
wianym przypadku lepszym rozwią-
zaniem byłoby wystąpienie do lea-
singodawcy o wystawienie faktur 
dokumentujących wykup samocho-
dów nie na spółkę, lecz od razu na 
poszczególnych wspólników przej-
mujących pojazdy.

WYJAŚNIENIE 
Transakcja wykupu dokonana po za-

kończeniu umowy leasingu opera-
cyjnego traktowana jest jak odrębna 
czynność związana tylko pośrednio 
z wcześniejszą umową. Leasing opera-
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cyjny jest bowiem uznawany za świad-
czenie usług, natomiast wykup przed-
miotu leasingu, już po upływie czasu 
trwania umowy, jest traktowany przez 
leasingodawcę jak dostawa towarów. 
Realizacja odliczenia VAT na podsta-
wie faktur dokumentujących poszcze-
gólne raty czynszowe nie ma zatem 
żadnego wpływu na ustalenie zasad 
opodatkowania nieodpłatnego przeka-
zania samochodów na cele osobiste 
wspólników Państwa spółki.

Przy nieodpłatnym przekazaniu sa-
mochodów kupionych po zakończeniu 
umowy leasingu operacyjnego decydu-
jące znaczenie ma ustalenie, czy w mo-
mencie ich wykupu było już wiadomo, 
że samochody te nie będą przeznaczo-
ne na potrzeby prowadzonej działalnoś-
ci gospodarczej podatnika.

Jeżeli nabyte samochody, w okresie 
bezpośrednio po wykupie, będą wyko-
rzystywane na potrzeby prowadzonej 
działalności, a dopiero po pewnym cza-
sie zostanie podjęta decyzja o ich prze-
kazaniu na cele osobiste wspólników, 
spółka może odliczyć VAT. Odliczenie 
podatku przy wykupie samochodów 
będzie wiązało się wtedy z koniecznoś-
cią opodatkowania ich nieodpłatnego 
przekazania na cele osobiste wspólni-
ków. W przypadku nieodpłatnego prze-
kazania przez podatnika towarów nale-
żących do jego przedsiębiorstwa na cele 
osobiste podatnika lub jego wspólni-
ków czynność ta, zgodnie z art. 7 ust. 2 
pkt 1 ustawy o podatku od towarów 
i usług, podlega bowiem opodatkowa-
niu VAT, jeżeli podatnikowi przysługi-
wało, w całości lub w części, prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego z tytułu 
nabycia tych towarów.

Przypadki, gdy nieodpłatne prze-
kazanie samochodu na cele osobi-
ste podlega VAT:
1.  Podatnik przy nabyciu samochodu 

odliczył 100% VAT.
2.  Podatnik przy nabyciu samochodu 

odliczył 50% VAT.
3.  Podatnik przy nabyciu samochodu 

odliczył 50% VAT, nie więcej niż 
5000 zł.

4.  Podatnik przy nabyciu samochodu 
odliczył 60% VAT, nie więcej niż 
6000 zł.

5.  Podatnik przy nabyciu samochodu 
nie odliczył VAT, ale przysługiwało 

mu prawo do odliczenia VAT od 
nabycia części składowych.

Z przedstawionego w pytaniu stanu 
faktycznego wynika jednak, że w Pań-
stwa przypadku wykupione samocho-
dy nie będą przyjmowane na stan środ-
ków trwałych spółki i przez spółkę nie 
będą już w ogóle wykorzystywane. 
Oznacza to bezsporny brak związku 
dokonanego nabycia z wykonywaniem 
czynności podlegających opodatkowa-
niu podatkiem od towarów i usług. 
Związek ten, w świetle postanowień 
art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od to-
warów i usług, jest natomiast warun-
kiem koniecznym dla realizacji odlicze-
nia. Spółka nie będzie miała tym 
samym prawa dokonania obniżenia po-
datku należnego o podatek naliczony 
wynikający z faktur dokumentujących 
wykup samochodów po zakończeniu 
leasingu operacyjnego. W konsekwen-
cji przekazanie tych samochodów na 
cele osobiste wspólników nie będzie 
podlegało opodatkowaniu podatkiem 
od towarów i usług. Nie został bowiem 
spełniony warunek dotyczący opodat-
kowania nieodpłatnego przekazania 
towarów, którym jest przysługujące po-
datnikowi prawo do obniżenia podatku 
należnego o podatek naliczony przy 
nabyciu tych towarów.

Przekazanie samochodów na cele 
osobiste wspólników nie będzie zatem 
stanowiło dostawy towarów w rozu-
mieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o po-
datku od towarów i usług. Analogiczne 
stanowisko prezentowano w interpre-
tacjach organów podatkowych. Przy-
kładowo, w interpretacji indywidual-
nej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
z 3 marca 2014 r. (sygn. IPTPP4/ 
/443-877/13-2/ALN) na tle podobne-
go stanu faktycznego wskazywano, że: 
(...) czynność nieodpłatnego przekaza-
nia przez podatnika towarów należą-
cych do jego przedsiębiorstwa, stanowi 
czynność podlegającą opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług pod wa-
runkiem, iż podatnikowi przysługiwało 
przy ich nabyciu prawo do całkowitego 
albo częściowego odliczenia podatku na-
liczonego. Zatem niespełnienie powyższe-
go warunku jest podstawą do traktowa-
nia nieodpłatnego przekazania towarów 
– w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy – jako wyłączonego spod zakresu 

działania ustawy, bez względu na cel, 
na który zostały one przekazane (...). 
Reasumując, nieodpłatne przekazanie 
przez Wnioskodawcę przedmiotowego 
samochodu osobowego na cele osobi-
ste, natychmiast po jego wykupie, nie 
będzie podlegało ustawie o podatku od 
towarów i usług, gdyż przy nabyciu 
(wykupie) samochodu wnioskodawcy 
nie przysługiwało prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę po-
datku naliczonego.

Przy tego typu zdarzeniach warto 
ponadto rozważyć kwestię sposobu 
wystawienia faktur dokumentujących 
nabycie po zakończeniu leasingu ope-
racyjnego. Mimo że umowa leasingu 
została zawarta przez spółkę, to nie 
oznacza jednak obowiązku wystawie-
nia faktur za wykup przedmiotu leasin-
gu również na rzecz tej spółki. Faktury, 
jako dokumentujące nabycia niezwią-
zane z prowadzoną działalnością go-
spodarczą, i tak nie będą stanowiły 
podstawy do realizacji odliczenia.

Ponieważ samochody, za obopólną 
zgodą wspólników, od razu po wyku-
pie zostaną przeznaczone na ich cele 
osobiste, nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby leasingodawca wystawił faktury, 
w których jako nabywcy będą figuro-
wały osoby, które faktycznie przejmą 
samochody, czyli wspólnicy Państwa 
spółki, jako osoby fizyczne. Faktury 
byłyby wówczas wystawione z przy-
wołaniem imienia i nazwiska wspólni-
ka oraz jego adresu zamieszkania, bez 
wskazywania danych spółki, w tym 
numeru NIP. Wydaje się, że wystąpie-
nie do leasingodawcy z wnioskiem 
o takie sporządzenie faktur będzie 
zdecydowanie najlepszym wyjściem. 
W praktyce stosuje się podobne roz-
wiązania. Ze strony leasingodawcy 
nie powinno być zatem żadnych prze-
szkód, aby transakcje udokumento-
wać w przedstawiony sposób.

Tomasz Olejarz
  praktyk, autor licznych publikacji 

z zakresu podatku od towarów i usług

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 86 ust. 1 ustawy 

z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 312). 
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EMILIA BARTKOWIAK – radca prawny

Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Zabezpieczenia 
osobiste 
w obrocie 
gospodarczym

Prawidłowe zabezpieczenie przyszłych roszczeń już na etapie zawiera-
nia kontraktu przekłada się na jasne, poprawne stosunki z kontrahentem, 
zabezpiecza dany kontrakt, stanowiąc gwarancję odzyskania wierzytel-
ności. Najlepszym momentem na ustalenie składu majątku kontrahen-
ta, jego wartości oraz ustanowionych na nim ewentualnych obciążeń na 
rzecz innych wierzycieli jest etap przednegocjacyjny. Wiedza ta jest na-
stępnie wykorzystywana na etapie negocjacji, z korzyścią dla obu stron 
kontraktu.

Na etapie negocjacyjnym, na zasadach porozumienia, strony ustalają 
wartość i przedmiot negocjowanego kontraktu/umowy, jakie zostaną 
ustanowione pod kątem zabezpieczenia danego kontraktu/umowy. Daje 
to znaczącą gwarancję prawidłowej realizacji kontraktu przez obie stro-
ny, w tym przede wszystkim dobrowolnej realizacji zobowiązań wynika-
jących z kontraktu przez kontrahenta-dłużnika, i eliminuje do minimum 
ryzyko późniejszej jego niewypłacalności czy ryzyko związane z koniecz-
nością sądowego/egzekucyjnego dochodzenia roszczeń przez kontra-
henta-wierzyciela.
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Zabezpieczenia osobiste 
w obrocie gospodarczym 
Prawne formy zabezpieczenia wierzytel-
ności dzielą się na dwie zasadnicze gru-
py: zabezpieczenia osobiste i zabezpie-
czenia rzeczowe.
Do zabezpieczeń osobistych zaliczamy 
poręczenie, weksel in blanco, przelew 
wierzytelności. Do zabezpieczeń rzeczo-
wych: hipotekę, zastaw, przewłaszcze-
nie. Są to najczęściej stosowane formy 
zabezpieczeń w obrocie gospodarczym.

Poręczenie

Jednym z najbardziej znanych sposobów 
osobistego zabezpieczenia wierzytelności jest 
poręczenie (do tej grupy zabezpieczeń zalicza 
się także m.in. gwarancję, przystąpienie do 
długu, ubezpieczenie kredytu). Istotą poręcze-
nia (jak i innych osobistych zabezpieczeń wie-
rzytelności) jest powstanie dodatkowej (obok 
osoby dłużnika/kontrahenta) odpowiedzial-
ności o charakterze majątkowym innej osoby.

Przez umowę poręczenia poręczyciel zobo-
wiązuje się względem wierzyciela wykonać 
zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zo-
bowiązania nie wykonał. Oświadczenie porę-
czyciela powinno być pod rygorem nieważnoś-
ci złożone na piśmie. Poręczyciel przyjmuje 
zatem na siebie odpowiedzialność za spełnie-
nie świadczenia przez dłużnika. Stronami 
umowy poręczenia są poręczyciel i wierzyciel 
(któremu przysługuje zabezpieczana wierzy-
telność).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Poręczenie może odnosić się do długu 
istniejącego już w chwili podpisania 
umowy poręczenia, może też dotyczyć 
długu przyszłego (do wysokości z góry 
oznaczonej).

Zakres odpowiedzialności poręczyciela 
w podstawowym kształcie reguluje umowa 
poręczenia/pisemne oświadczenie poręczy-
ciela. Zobowiązanie poręczyciela nie może 
wykraczać poza zakres zobowiązania głów-
nego, może tylko zostać w stosunku do niego 
ograniczone. Zakres zobowiązania poręczy-
ciela rozstrzyga każdorazowo zakres zobo-
wiązania dłużnika. Czynność prawna do-
konana przez dłużnika z wierzycielem po 

udzieleniu poręczenia nie może także zwięk-
szyć zobowiązania poręczyciela.

Za sprawą udzielenia poręczenia kontra-
hent-wierzyciel zyskuje dodatkowe zabezpie-
czenie kontraktu zawartego z dłużnikiem 
w postaci odpowiedzialności osoby trzeciej, 
która całym swoim majątkiem aktualnym 
i przyszłym odpowiada za zabezpieczone zo-
bowiązanie/kontrakt.

Poręczyciel odpowiada zasadniczo jako 
współdłużnik solidarny (wespół z dłużni-
kiem), jednak umowa poręczenia może ina-
czej kształtować zasady tej odpowiedzial-
ności – np. może być to odpowiedzialność 
o charakterze subsydiarnym (która powstanie 
dopiero po bezskutecznej egzekucji z mająt-
ku dłużnika). W umowie poręczenia wierzy-
ciel może zostać zobligowany do do peł nienia 
określonych aktów staranności (np. podjęcia 
wszystkich niezbędnych czynności do uzyska-
nia zaspokojenia z majątku dłużnika). Nieza-
leżnie jednak od tego istota odpowiedzial-
ności poręczyciela sprowadza się do tego, że 
wierzyciel może żądać całości lub tylko części 
swego roszczenia wynikającego z poręczone-
go zobowiązania zarówno od dłużnika, jak 
i od poręczyciela – aż do całkowitego swego 
zaspokojenia.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Przy zawieraniu umowy poręczenia nie 
jest wymagany udział dłużnika.

Nie jest wymagana zgoda dłużnika na do-
konanie poręczenia. Wola dłużnika jest za-
sadniczo obojętna, albowiem dłużnik wobec 
aktu poręczenia (umowy łączącej poręczycie-
la z wierzycielem) zajmuje pozycję osoby 
trzeciej. Potwierdza to także orzecznictwo 
sdowe, m.in. SN w uchwale z 30 wrześ-
nia 1996 r. (sygn. II CZP 85/96, OSP 1997, 
nr 7–8, poz. 139).

Zobowiązanie poręczyciela jest jednak za-
wsze uzależnione od istnienia/bytu i treści 
zobowiązania ciążącego na dłużniku. O za-
kresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga 
każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika, 
a poręczyciel może podnosić przeciwko wie-
rzycielowi wszystkie zarzuty, które przysłu-
gują dłużnikowi.

Skutkiem wykonania zobowiązania przez 
poręczyciela jest zwolnienie dłużnika z obo-

odpowiedzialność 
poręczyciela

zobowiązania 
dłużnika
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wiązku spłaty długu względem wierzyciela, 
co jednak nie oznacza zupełnego zwolnienia 
dłużnika z obowiązku spłaty długu. W takim 
przypadku poręczyciel wstępuje w miejsce 
zaspokojonego wierzyciela, sam stając się 
wierzycielem dłużnika.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Zobowiązanie, które nie jest jeszcze wyma-
galne wobec dłużnika, nie może skutkować 
odpowiedzialnością za nie poręczyciela 
względem wierzyciela. Odpowiedzialność 
poręczyciela powstaje dopiero po pow-
staniu odpowiedzialności samego dłuż-
nika względem wierzyciela. Tak wynika 
m.in. z wy roku SN z 5 lipca 2007 r. (sygn. akt 
II CSK 136/07) oraz z wyroku SN z 30 czerw-
ca 2010 r. (sygn. akt V CSK 454/09).

Poręczyciel, wstępując w prawa zaspokojo-
nego wierzyciela może domagać się od dłuż-
nika wszystkiego, co świadczył na rzecz 
wierzyciela w związku z realizacją zabezpie-
czonego długu. W przypadku jednak częścio-
wego spełnienia świadczenia przez poręczy-
ciela to wierzycielowi, co do pozostałej części 
świadczenia, przysługiwać będzie pierwszeń-
stwo zaspokojenia przed wierzytelnością, 
która przeszła na poręczyciela wskutek częś-
ciowej zapłaty.

Przedmiotem poręczenia może być każda 
wierzytelność – np. pieniężna, niepieniężna, 
warunkowa czy przyszła. Bez znaczenia dla 
poręczenia pozostaje także źródło istnienia zo-
bowiązania między wierzycielem a dłużni-
kiem (np. czynność prawna, czyn niedozwolo-
ny, zobowiązanie alimentacyjne). Stanowisko 
to znajduje potwierdzenie także w orzecznic-
twie – m.in. w uzasadnieniu uchwały SN 
z 25 marca 1994 r., sygn. III CZP 182/93, 
OSNC 1994, nr 7–8, poz. 146.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Wraz z wierzytelnością na poręczyciela 
przechodzą także związane z nią zabezpie-
czenia.

Niedopuszczalne jest jedynie poręczenie 
za wszystkie istniejące lub mające zaistnieć 
zobowiązania dłużnika, tj. zobowiązania bli-
żej nieokreślone/globalne. Poręczyciel nie 
może bowiem przyjąć na siebie odpowie-
dzialności za wszelkie długi ciążące na dłuż-
niku. Poręczenie obejmujące nieokreśloną 
grupę zobowiązań dłużnika byłoby zatem 
nieważne. Tak samo orzekł SN w wyroku 
z 29 maja 2005 r. (sygn. akt V CK 827/04, 
PB 2006, nr 3, s. 4).

Możliwe i dopuszczalne jest jednak porę-
czenie za wiele zobowiązań określonego 
dłużnika względem tego samego wierzycie-
la, które zostałyby jednak skonkretyzowane 
np. rodzajowo (istniejące zobowiązania kre-
dytowe względem banku X).

Szczególną postacią poręczenia jest 
tzw. poręczenie wekslowe. Przyjmuje się, że 
typowe poręczenie wekslowe może zostać 
udzielone tylko na wekslu. Jest to tzw. awal. 
W praktyce często jednak poręczenie to zo-
staje udzielone w odrębnym dokumencie po-
wiązanym z wekslem. Uznaje się wówczas, że 
nie jest to ważne poręczenie wekslowe, ale 
jednak skuteczne poręczenie dokonane za zo-
bowiązanie wynikające z weksla. Stanowisko 
to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie 
SN (patrz: wyrok SN z 5 września 1997 r., 
sygn. akt III CKN 158/97, OSN 1998, poz. 251, 
wyrok SN z 5 sierpnia 2005 r., sygn. akt  II CK 
14/05, wyrok SN z 22 października 1975 r., 
sygn. akt IV PR 162/75, OSNCPiUS 1976, 
nr 6, poz. 147, wyrok SN z 24 sierpnia 1988 r., 
sygn. akt IV PR 189/88, OSNC 1990, nr 12, 
poz. 154).

Wzór. Oświadczenie poręczyciela złożone względem wierzyciela i przez wierzyciela po-
twierdzone jako przyjęte

 
 Warszawa, 6 października 2014 r. 

Bank XYZ SA
ul. Jasna 2
00-000 Warszawa 

PORĘCZENIE

Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, zam. w Warszawie przy ul. Jesiennej 8/7, 00-000 Warsza-
wa,  legitymujący się dowodem osobistym seria XXX, nr 000000000, o numerze ewidencyj-
nym PESEL XXXXXXXXXXX, niniejszym udzielam Bankowi XYZ SA z siedzibą w Warszawie,

spłata
 długu

poręczenie 
wekslowe
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zwanemu dalej „Bankiem”, solidarnego poręczenia za zobowiązania Szymona Iksińskiego 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BAJ – WSZYSTKO DLA DZIECKA” Szy-
mon Iksiński z siedzibą w Warszawie, ul. Zimowa 4, 00-000 Warszawa, zwanego dalej „Dłuż-
nikiem”, z tytułu kredytu w wysokości 2 000 000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych) 
(„Kredyt”) udzielonego na podstawie Umowy kredytowej nr XXXX z 6 października 2014 r. z póź-
niejszymi ewentualnymi zmianami („Umowa”).

Treść Umowy, z której wynika wierzytelność zabezpieczana moim poręczeniem, jest mi 
znana.

Poręczenie niniejsze jest ważne bezterminowo.

Poręczenie obejmuje spłatę wszelkich zobowiązań Dłużnika wynikających z ww. Umo-
wy (tj. należności głównej, odsetek i innych kosztów poniesionych przez Bank, istniejących 
w chwili udzielenia poręczenia, jak też mogących powstać w przyszłości z tytułu przedmio-
towego Kredytu).

Poręczenie obejmuje kwotę należności głównej w wysokości 2 000 000,00 złotych (słow-
nie: dwa miliony złotych).  

Jednocześnie oświadczam, że jeśli Dłużnik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec 
Banku, wykonam niezwłocznie zobowiązanie wynikające z niniejszego poręczenia poprzez 
zapłatę sumy zadłużenia po pisemnym wezwaniu mnie przez Bank do zapłaty. 

Niniejszym poddaję się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy – Prawo bankowe 
do łącznej kwoty zobowiązania 2 000 000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych) w za-
kresie roszczeń Banku wynikających z Umowy kredytowej nr XXXX z 6 października 2014 r. 
z późniejszymi ewentualnymi zmianami, przy czym egzekucja obejmuje należnoś ci Banku 
wynikające z przedmiotowej umowy kredytowej wraz z kosztami sądowymi związanymi 
z nadaniem bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, kosztami egzeku-
cyjnymi oraz wszelkimi innymi kosztami. 

Bank jest uprawniony do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowe-
mu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do 31 października 2024 r.

W przypadku uchybienia przez Dłużnika terminowi spłaty jego zobowiązań wobec Banku 
Bank niezwłocznie powiadomi Poręczyciela o tym fakcie listem zwykłym wysłanym na adres 
wskazany w niniejszym oświadczeniu.

 6.10.2014 r. Jan Kowalski 
 ..................................................

 (data i podpis Poręczyciela)

Potwierdzam, że powyższy podpis został złożony w mojej obecności przez Poręczyciela.

 6.10.2014 r. Ireneusz Guc 
 ............................................................

 (data, podpis i pieczątka imienna pracownika Banku)

Weksel in blanco

Innym zabezpieczeniem, często stosowa-
nym w obrocie gospodarczym, jest weksel 
własny in blanco (weksel niezupełny).

Weksel własny powinien zawierać:
■ nazwę „weksel” w samym tekście doku-

mentu, w języku, w jakim go wysta-
wiono,

■ przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia 
oznaczonej sumy pieniężnej,

■ oznaczenie terminu płatności,
■ oznaczenie miejsca płatności,
■ nazwisko osoby, na której rzecz lub na któ-

rej zlecenie zapłata ma być dokonana,
■ oznaczenie daty i miejsca wystawienia wek-

sla,
 ● podpis wystawcy weksla.

termin 
płatności
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Weksel in blanco (niezupełny) jest doku-
mentem niezawierającym wszystkich ko-
niecznych cech weksla, na którym wystaw-
ca (lub wystawcy) złożył podpis w zamiarze 
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, 
pozostawiając odbiorcy uzupełnienie bra-
kujących składników treści, i który po wy-
pełnieniu może stać się wekslem zupełnym.

Podpis na dokumencie weksla powinien 
być zawsze własnoręczny, jedynie pozostała 
treść weksla może być napisana inną techni-
ką (np. na komputerze). Podpis osoby praw-
nej powinien składać się z pieczęci firmowej 
oraz podpisu lub podpisów osób reprezentu-
jących tę osobę (np. zgodnie z zasadami wy-
nikającymi z KRS). Pieczęć może być zastą-
piona inną formą identyfikacji takiego 
podmiotu (np. ręczną adnotacją określającą 
firmę osoby prawnej). Weksel niezupełny 
może zatem być nawet czystą kartką papie-
ru, pod warunkiem że zawiera podpis osoby 
zobowiązującej się, a nadto z okoliczności 
towarzyszących złożeniu podpisu wynika 
jednoznacznie, że zobowiązany składa pod-
pis z tym zamiarem, aby po wypełnieniu tej 
czystej kartki niezbędnymi elementami wek-
sla zaciągnąć zobowiązanie wekslowe.

Zapłatę weksla można dodatkowo zabez-
pieczyć poręczeniem wekslowym (tzw. awal) 
co do całości sumy wekslowej lub co do jej 
części. Poręczenia może udzielić osoba trze-
cia lub nawet osoba podpisana na wekslu.

Poręczenie umieszcza się na wekslu albo 
na przedłużku i oznacza się wyrazem „porę-

czam” lub innym zwrotem równoznacznym, 
które własnoręcznie podpisuje poręczyciel. 
Sam podpis na przedniej stronie weksla 
uważa się za udzielenie poręczenia, z wyjąt-
kiem gdy jest to podpis wystawcy lub trasa-
ta. Poręczenie powinno wskazywać, za kogo 
je dano. W braku takiej wskazówki uważa 
się, że poręczenia udzielono za wystawcę.

Poręczyciel wekslowy odpowiada tak 
samo jak ten, za kogo poręczył. Zobowiąza-
nie poręczyciela jest ważne, chociażby na-
wet zobowiązanie, za które poręcza, było 
nieważne z jakiejkolwiek przyczyny, z wy-
jątkiem wady formalnej. Poręczyciel wek-
slowy, który zapłacił weksel, nabywa prawa 
wynikające z weksla, przeciw osobie, za 
którą poręczył, i przeciw tym, którzy wobec 
tej osoby odpowiadają z weksla.

Z obrotu wycofano wprawdzie urzędowe 
blankiety weksli, jednak w dalszym ciągu 
można się nimi posługiwać jako przykłado-
wymi wzorami ich prawidłowego sporzą-
dzania. Od początku 2007 r. zniesiono tak-
że obowiązek uiszczania opłaty skarbowej 
od weksli.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Wystawienie weksla in blanco powinno 
się łączyć z zawarciem porozumienia 
(tzw. deklaracji wekslowej) między pod-
pisanym a osobą, której wręcza on wek-
sel in blanco. Porozumienie/deklaracja 
wekslowa określa, jaką treścią odbiorca 
weksla może wypełnić weksel in blanco.

Wzór. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem

WEKSEL 

…………………………………….….. dnia ………………… Na …………………

……………………….........................……….. zapłacę …..................………...  za ten  jeden

weksel na zlecenie .......………………………………….....……………………………….. sumę

……………………………….................................................................………………………

płatny w ………………….…  PORĘCZYCIELE WYSTAWCA
 Stefan Burak   Elwira Panda Jan Iksiński  Julia Kowalska 
 (pieczątka firmowa) (pieczątka firmowa)

pieczęć
 firmowa wada 

formalna
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Gdynia, 11 września 2014 r.    

DEKLARACJA
DO WEKSLA IN BLANCO

WYSTAWCA WEKSLA:
„MAGNOLIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Ze-
ga rowej 8, 00-000 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Re jestru Sądowego pod numerem KRS 0000XXXXXX, posiadająca NIP XXXXXXXXXX, 
REGON XXXXXXXXX,  reprezentowana przez:
1) Jana Iksińskiego – Prezesa Zarządu,
2) Julię Kowalską – Wiceprezesa Zarządu,
zwana dalej „Wystawcą”.

WIERZYCIEL WEKSLOWY: 
„ARTOGRÓD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiosennej 4, 00-000 Warsza-
wa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem KRS 00000XXXXX, posiadająca NIP XXXXXXXXXX, REGON XXXXXXXXX, kapitał zakła-
dowy w pełni wpłacony w wysokości 800 000 000,00 złotych,
zwana dalej „Wierzycielem”. 
W załączeniu składamy do dyspozycji Wierzyciela weksel in blanco z naszego wystawienia, 
który Wierzyciel ma prawo wypełnić w każdym czasie, w przypadku niedotrzymania umow-
nych terminów spłaty całości lub części zobowiązania wynikającego z umowy nr XX/2014 
zawartej  11 września 2014 r. (zwanej dalej „Umową”). Wierzyciel może wypełnić weksel na 
sumę odpowiadającą naszemu zadłużeniu u Wierzyciela z tytułu Umowy łącznie z przysłu-
gującymi Wierzycielowi odsetkami i innymi kosztami oraz we wszystkich tych przypadkach, 
w których służy Wierzycielowi prawo dochodzenia swoich wierzytelności przed nadejściem 
terminu płatności. Wierzyciel ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego 
uznania, zawiadamiając nas o tym listem poleconym, który powinien być wysłany przynaj-
mniej na 7 dni przed terminem płatności weksla, oraz uzupełnić ten weksel klauzulą „bez 
protestu”. 

 Jan Iksiński Julia Kowalska 
 ............................................................................
 (pieczątka firmowa, podpisy osób upoważnionych
 do zaciągania zobowiązań  majątkowych w imieniu Wystawcy)

PORĘCZYCIEL WEKSLOWY

„ACE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rynkowej 12,  
00-000 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowe-
go pod numerem KRS 0000XXXXXX, posiadająca NIP XXXXXXXXXX, REGON XXXXXXXXX, 
kapitał zakładowy w wysokości 20 000 000,00 złotych, reprezentowana przez:  
1) Stefana Buraka – Prezesa Zarządu,
2) Elwirę Pandę – Członka Zarządu.
Niniejszym, jako poręczyciel wekslowy poręczamy za wszystkie zobowiązania Wystawcy 
weksla  istniejące i mogące powstać w przyszłości z weksla in blanco wystawionego przez 
Wystawcę tytułem zabezpieczenia ww. Umowy. W związku z tym na złożonym przez Wy-
stawcę wekslu złożyliśmy swój podpis jako Poręczyciel za Wystawcę. W przypadku wypełnie-
nia weksla przez Wierzyciela powinniśmy na równi z Wystawcą weksla zostać zawiadomieni  
o płatności na 7 dni przed upływem terminu płatności.

 Stefan Burak Elwira Panda
 ...............................................................
 (podpis, data, pieczęć firmowa) 
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Przelew wierzytelności (cesja)

Kolejną często spotykaną formą zabezpie-
czenia wierzytelności, służącą zwykle na-
tychmiastowemu odzyskaniu wierzytelności 
(upłynnieniu zamrożonych środków finan-
sowych), jest tzw. przelew wierzytelności 
(cesja).

Przelew wierzytelności sprowadza się do 
tego, że wierzyciel może bez zgody dłużnika 
przenieść wierzytelność na osobę trzecią. 
Wraz z wierzytelnością przechodzą na na-
bywcę wierzytelności/osobę trzecią wszelkie 
związane z nią prawa, w szczególności rosz-
czenie o zaległe odsetki.

Zasadniczo wszystkie wierzytelności moż-
na przenosić w drodze przelewu, z wyjątkiem 
jednak tych, których przelew:
■ byłby wyraźnie zabroniony ustawowo (np. 

roszczenia z czynów niedozwolonych, pra-
wo odkupu, pierwokupu, dożywocia),

■ byłby sprzeczny z właściwością danego zo-
bowiązania (np. wierzytelność wynikająca 
z umowy poręczenia),

■ byłby sprzeczny z zastrzeżeniem umow-
nym (np. wierzyciel i dłużnik już w umo-
wie wyłączyli możliwość zbycia wierzytel-
ności),

■ odbywa się w inny sposób (np. wierzytel-
ności związane z papierami wartościowy-
mi – weksel przenoszony przez indos).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pis-
mem, przelew tej wierzytelności również 
powinien być stwierdzony pismem.

Do przeniesienia wierzytelności w drodze ce-
sji nie jest wprawdzie konieczna zgoda dłuż-
nika, niemniej jednak należy go powiadomić 
o dokonanym przelewie i o osobie nabywcy 
wierzytelności (po to, by dłużnik mógł świad-
czyć już bezpośrednio na rzecz nabywcy wie-
rzytelności).

Dopóki zbywca wierzytelności/dotychcza-
sowy wierzyciel nie zawiadomi dłużnika 
o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk 
poprzedniego wierzyciela ma skutek wzglę-
dem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia 
świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

Zbywca wierzytelności ponosi zaś wzglę-
dem nabywcy odpowiedzialność za to, że 
wierzytelność mu przysługuje. Za wypłacal-
ność dłużnika w chwili przelewu zbywca po-
nosi odpowiedzialność tylko o tyle, o ile tę 
odpowiedzialność na siebie przyjął.

 

Wzór. Umowa o przelew wierzytelności
 

 UMOWA
O PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

zawarta 3 października 2014 r. pomiędzy:
Bankiem XYZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Biznesowa 8, 00-000 Sopot, wpisa-
nym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000XXXXX, NIP XXXXXXXXXX, 
REGON XXXXXXXXX, kapitał zakładowy w pełni wpłacony w wysokości 900 000 000,00 złotych,
reprezentowanym przez:
1) Borysa Zeildera – Prezesa Zarządu,
2) Erykę Prusicką – Wiceprezesa Zarządu,
zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Bankiem”, 
a
„FILIŻANKA”  Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku, ul. Okrętowa 9, 
00-000 Malbork, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000YYYYY, 
NIP XXXXXXXXXX, REGON XXXXXXXXX, kapitał zakładowy w wysokości 95 000,00 złotych, 
reprezentowaną przez:
1) Marikę Olszę – Prezesa Zarządu,
2) Adama Kowalskiego – Członka Zarządu,
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Cedentem”,
zwanymi w dalszej części Umowy także łącznie „Stronami”. 

§ 1
25 września 2014 r. Cedentowi został udzielony przez Bank kredyt w wysokości 
1 500 000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) na warunkach 
i w terminach spłaty określonych w umowie kredytowej nr XXYY (Umowa kredytowa).

zaległe
 odsetki

nabywca 
wierzytelności
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§ 2
W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Cedenta z tytułu wymienionego kredytu 
Cedent przelewa na rzecz Banku swoją wierzytelność w stosunku do „ARTDEKORLUX” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Mylna 24, 00-000 Gdańsk, wpi-
saną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000YYYYY, NIP XXXXXXXXXX, 
REGON XXXXXXXXX („ARTDEKORLUX” Sp. z o.o.), wynikającą z umową nr XXXXXX 
z 24 marca 2014 r. do wysokości zadłużenia z tytułu kredytu, o jakim mowa wyżej, wraz 
z odsetkami i kosztami (stwierdzonymi księgami Banku), z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli 
kredyt wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami Banku zostanie spłacony w okreś-
lonym w Umowie kredytowej terminie, przelew traci moc i Cedent stanie się ponownie wy-
łącznie uprawniony do wierzytelności, której dotyczy niniejsza Umowa.

§ 3
Bank jest uprawniony do zaliczania na spłatę zobowiązań Cedenta wobec Banku aż do całko-
witego pokrycia wszystkich kwot wpłaconych przez „ARTDEKORLUX” Sp. z o.o., wynikają-
cych z umowy nr XXXXXX  z 24 marca 2014 r.

§ 4
Niniejsza umowa nie może być przez Cedenta odwołana przed wykonaniem wszystkich 
jego zobowiązań wobec Banku.

§ 5
Bank przyjmuje przelew wierzytelności określonej w § 2 niniejszej umowy.

§ 6
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron.

 Marika Olsza – Prezes Zarządu  Borys Zeilder – Prezes Zarządu
 Adam Kowalski – Członek Zarządu Eryka Prusicka – Wiceprezes Zarządu
 .......................................................... ..........................................................
 (pieczęć i podpis Cedenta) (stempel firmowy i podpis osób działających 
  w imieniu Banku)

Wzór. Zawiadomienie dłużnika o cesji
 

Malbork, 6 października 2014 r. 
..............................................................
 (pieczątka nagłówkowa Cedenta)

„ARTDEKORLUX” Sp. z o.o. 
ul. Mylna 24
00-000 Gdańsk 

Niniejszym zawiadamiamy, że nasze wierzytelności z tytułu Umowy nr XXXXXX z 24 mar-
ca 2014 r. przelaliśmy 3 października 2014 r. w rozumieniu przepisów art. 509–518 Kodek-
su cywilnego na rzecz Banku XYZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Biznesowa 8, 
00-000 Sopot, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000XXXXX, 
NIP XXXXXXXXXX, REGON XXXXXXXXX, jako zabezpieczenie udzielonego naszej Spółce 
przez Bank XYZ kredytu. W związku z tym kwoty należne nam za wierzytelność zgodnie 
z ww. umową prosimy przekazywać na rachunek w Banku XYZ SA z siedzibą w Sopocie, 
nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  Marika Olsza – Prezes  Zarządu
  Adam Kowalski – Członek Zarządu
  ................................................................
  (pieczęć i podpis Cedenta)
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Wzór. Potwierdzenie płatnika wierzytelności przyjęcia cesji do wiadomości
 
 ....................................................
 (pieczątka nagłówkowa płatnika)

Bank XYZ Spółka Akcyjna 
ul. Biznesowa 8
00-000 Sopot 

Potwierdzamy przyjęcie do wiadomości umowy z 3 października 2014 r. o przelew wierzytel-
ności i zobowiązujemy się przekazywać wierzytelności z tytułu Umowy nr XXXXXX z 24 mar-
ca 2014 r. łączącej nas ze Spółką „FILIŻANKA” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Malborku, ul. Okrętowa 9, 00-000 Malbork, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 00000YYYYY, NIP XXXXXXXXXX, REGON XXXXXXXXX, na ra-
chunek Banku XYZ SA z siedzibą w Sopocie, nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

 Gdańsk, 9 października 2014 r. Inga Kopeć – Wiceprezes Zarządu
 ...................................................  Elwira Preis – Członek Zarządu
 (miejscowość i data) ..................................................................
   (podpis płatnika wierzytelności)

PODSTAWA PRAWNA
■  art. 30, 31 i 32 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (t.j. Dz.U. z 1936 r. nr 37, poz. 282; 

ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529). 

PRENUMERATA 2015

OPŁAĆ PRENUMERATĘ 
Poradnika Gazety Prawnej 

na 2015 rok w grudniu br. i wybierz prezent:

POWER BANK 
przenośna bateria  
do ładowania telefonu
lub tabletu

PENDRIVE 
przenośna pamięć  
o pojemności 8 GB

Dodatkowo prezent gwarantowany
kalendarz książkowy na 2015 rok.

www.sklep.infor.pl/oferta 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl

Już dziś wejdź na 
www.sklep.infor.pl/oferta 
i wybierz prezent!
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Zabezpieczenia osobiste 
w obrocie gospodarczym
Jak wykazać w księgach weksel własny i weksel in blanco 

PYTANIE 
Kupiliśmy dość wartościowy środek 
trwały. Dostawca zgodził się na 
płatność za trzy miesiące, pod wa-
runkiem że wystawimy weksel wła-
sny lub weksel własny in blanco. 
Weksel ma być wystawiony na tro-
chę większą sumę niż nasze zobo-
wiązanie z tytułu zakupu. Jakie za-
grożenia mogą wyniknąć dla nas 
z wystawienia weksla? Jak go wy-
kazać w księgach?

ODPOWIEDŹ  
Weksel jest bezwarunkową obiet-

nicą zapłaty określonej w nim kwo-
ty pieniędzy przez jego wystawcę. 
Dlatego wystawienie weksla ozna-
cza powstanie zobowiązań pod 
rygorem prawa wekslowego. Ewi-
dencjonuje się go na koncie „Po-
zostałe rozrachunki”, w analityce 
jako zobowiązania wekslowe. Po-
winno to znaleźć odzwierciedlenie 
w księgach rachunkowych zarów-
no u jego wystawcy, jak i u remi-
tenta. Weksel własny in blanco do 
momentu wystąpienia okolicznoś-
ci, dla których wystawiono go jako 
formę zabezpieczenia, pozostaje 

u wystawcy jedynie w ewidencji 
pozabilansowej.

WYJAŚNIENIE  
Weksel to papier wartościowy o dok-

ładnie określonej przez prawo wekslo-
we formie, charakteryzujący się tym, że 
złożenie na nim podpisu stanowi pod-
stawę i przyczynę zobowiązania wek-
slowego u podpisującego. Weksel jako 
wymiennik często jest wykorzystywany 
w obrocie gospodarczym, co oznacza, 
że przez jego wystawienie i wydanie 
można otrzymać w zamian za towar 
– usługę lub pieniądze. W odpowied-
niej formie weksel może również służyć 
jako zabezpieczenie wierzytelności.

Jakie są obowiązkowe 
elementy weksla

Zgodnie z art. 101 prawa wekslowe-
go weksel własny powinien zawierać:
■ nazwę „weksel” w samym tekście 

dokumentu, w języku, w jakim go 
wystawiono,

■ przyrzeczenie bezwarunkowe za-
płacenia oznaczonej sumy pienięż-
nej,

■ oznaczenie terminu płatności,
■ oznaczenie miejsca płatności,

■ nazwisko osoby, na której rzecz lub 
na której zlecenie zapłata ma być 
dokonana; jeżeli remitentem ma być 
osoba prawna lub spółka osobowa 
prawa handlowego, należy podać 
nazwę przedsiębiorstwa lub firmę,

■ oznaczenie daty i miejsca wysta-
wienia weksla,

■ podpis wystawcy weksla; jeżeli wy-
stawcą weksla jest osoba prawna, 
to podpis powinna złożyć osoba 
uprawniona do reprezentacji danej 
jednostki.

Weksel własny 
w księgach rachunkowych

Zgodnie z art. 101 ustawy – Prawo 
wekslowe weksel własny jest papierem 
wartościowym sporządzanym w for-
mie określonej w tym przepisie. Za-
wiera pisemne, bezwarunkowe przy-
rzeczenie zapłacenia określonej sumy 
pieniężnej przez wystawcę na rzecz 
osoby, która weksel posiada.

W przypadku zapłaty za transakcję 
gospodarczą wekslem należy pamię-
tać, że jest to sformalizowany zapis 
długu podlegający prawu wekslowe-
mu, co musi znaleźć swoje odzwier-
ciedlenie w księgach rachunkowych.

Ewidencja księgowa pokrycia zobowiązania wekslem własnym
1. Kwota zobowiązania:

Wn „Rozrachunki z dostawcami”
Ma „Pozostałe rozrachunki”

2. Dyskonto (nadwyżka sumy wekslowej nad zobowiązaniem):
Wn „Koszty finansowe” lub „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
Ma „Pozostałe rozrachunki”

Rozrachunki z dostawcami Pozostałe rozrachunki

Koszty finansowe
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PRZYKŁAD

Spółka kupiła do biura 25 drukarek laserowych w cenie 13 000 zł za sztukę. Wartość zakupu wynosi 325 000 zł brut-
to, z odroczonym o trzy miesiące terminem płatności. Dostawca zażądał od odbiorcy wystawienia weksla na kwotę 
330 000 zł. Odbiorca zgodził się na te warunki i wystawił weksel dla dostawcy.

Ewidencja w księgach rachunkowych odbiorcy – wystawcy weksla
1. Zakup drukarek:

Wn „Środki trwałe”
– w analityce „Drukarki”  325 000
Ma „Rozliczenie zakupu”  325 000

2. Otrzymanie faktury za drukarki:
Wn „Rozliczenie zakupu”  325 000
Ma „Rozrachunki z dostawcami”  325 000

3. Wystawienie weksla:
Wn „Rozrachunki z dostawcami”  325 000
Wn „Koszty finansowe”  5 000
Ma „Pozostałe rozrachunki”  330 000

4. Wykup weksla:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  330 000
Ma „Rachunek bankowy”  330 000

Środki trwałe – drukarki Rozliczenie zakupu

1) 325 000 2) 325 000 325 000  (1

Rozrachunki z dostawcami Pozostałe rozrachunki

3) 325 000 325 000  (2 4) 330 000 330 000  (3

Koszty finansowe Rachunek bankowy

3) 5000 330 000  (4

 

Ewidencja wekslowa w księgach rachunkowych dostawcy
1. Sprzedaż towarów:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami”  325 000
Ma „Przychody ze sprzedaży”  325 000
2. Otrzymanie weksla:
Wn „Inne środki pieniężne”  330 000
– w analityce „Weksel”
Ma „Przychody finansowe”  5000
Ma „Rozrachunki z odbiorcami”  325 000
3. Wykup weksla przez odbiorcę – wystawcę weksla:
Wn „Rachunek bankowy”  330 000
Ma „Inne środki pieniężne”  330 000
– w analityce „Weksel”

Rozrachunki z odbiorcami Przychody ze sprzedaży

1) 325 000 325 000  (2 325 000  (1

Inne środki pieniężne – weksel Przychody finansowe

2) 330 000 330 000  (3 5000  (2

Rachunek bankowy

3) 330 000
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Weksel in blanco w księgach 
rachunkowych

Na zabezpieczenie wierzytelności 
może być złożony weksel własny 
in blanco, tj. weksel niewypełniony 
w chwili wystawienia. Wierzyciel wy-
pełni go, gdy powstanie zobowiązanie 
zabezpieczone wekslem, np. gdy kon-
trahent nie zapłaci za dostarczony to-
war. Jest to weksel (zwany również 
gwarancyjnym), któremu brak istot-
nych elementów określonych w art. 101 
Prawa wekslowego.

Weksel ten nie posiada na przykład:
■ sumy wekslowej,
■ terminu płatności,
■ miejsca płatności.

Na wekslu własnym in blanco powi-
nien znajdować się co najmniej pod-
pis wystawcy złożony w zamiarze za-
ciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Głównym przeznaczeniem weksla 
in blanco jest zabezpieczenie udzie-
lonego kredytu przy sprzedaży na 
raty, kredycie bankowym oraz za-
bezpieczenie wierzytelności mogą-
cych powstać w przyszłości. Poza 
tym weksel własny in blanco musi 
zawierać upoważnienie dla odbior-
cy, czyli kredytodawcy, do jego wy-
pełnienia przez wpisanie na nim 
przede wszystkim:
■ kwoty, na jaką opiewa zabezpieczo-

na wierzytelność – jako sumy wek-
slowej,

■ dnia wymagalności zabezpieczonej 
wierzytelności – jako terminu płat-
ności weksla.
Weksel in blanco pozostaje u wy-

stawcy w ewidencji pozabilansowej do 
momentu wystąpienia okoliczności, 
dla powstania których go wystawiono. 
Ewidencja pozabilansowa prowadzo-
na jest zazwyczaj w formie rejestru za-
wierającego dane umożliwiające iden-
tyfikację poszczególnych wierzycieli 
i wydanych im weksli in blanco.

W ewidencji bilansowej zapisy wy-
stąpią u wystawcy weksla dopiero 
wtedy, gdy nie ureguluje on w termi-
nie przewidzianym umową (porozu-
mieniem wekslowym) zobowiązania 
zagwarantowanego wekslem.

PRZYKŁAD

Spółka zaciągnęła kredyt bankowy na 200 000 zł. Jako zabezpieczenia spłaty kredytu bank zażądał od spółki wysta-
wienia weksla własnego in blanco na kwotę 250 000 zł.

Wariant 1 – kredyt zostanie spłacony
1. Zaciągnięcie kredytu bankowego zabezpieczonego wekslem własnym in blanco:

Wn „Rachunek bankowy”  200 000
Ma „Kredyty bankowe”  200 000
– ewidencja pozabilansowa
Zaksięgowanie weksla w ewidencji pozabilansowej
Ma „Zobowiązania warunkowe”  250 000

2. Spłata kredytu:
Wn „Kredyty bankowe”  200 000
Ma „Rachunek bankowy”  200 000
– ewidencja pozabilansowa
Wyksięgowanie weksla in blanco z ewidencji pozabilansowej
Wn „Zobowiązania warunkowe”  250 000

 

Rachunek bankowy Kredyty bankowe

1) 200 000 200 000  (2 2) 200 000 200 000  (1

Ewidencja pozabilansowa

Zobowiązania warunkowe

2) 250 000 250 000  (1

Wariant 2 – kredyt nie zostanie spłacony
1. Zaciągnięcie kredytu bankowego zabezpieczonego wekslem własnym in blanco:

Wn „Rachunek bankowy”  200 000
Ma „Kredyty bankowe”  200 000
– ewidencja pozabilansowa
Zaksięgowanie weksla w ewidencji pozabilansowej
Ma „Zobowiązania warunkowe”  250 000
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2. Opóźnienie płatności – zawiadomienie o rozpoczęciu procesu egzekucyjnego weksla:
Wn „Koszty finansowe”  250 000
Ma „Pozostałe rozrachunki”  250 000
– ewidencja pozabilansowa
Wyksięgowanie weksla in blanco z ewidencji pozabilansowej
Wn „Zobowiązania warunkowe”  250 000

3. Wyegzekwowanie płatności przez bank:
Wn „Pozostałe rozrachunki” 250 000
Ma „Rachunek bankowy”  250 000

4. Wyksięgowanie kredytu bankowego:
Wn „Kredyt bankowy”  200 000
Ma „Przychody finansowe”  200 000

Rachunek bankowy Kredyty bankowe Koszty finansowe

1) 200 000  250 000 (3 4) 200 000 200 000 (1 2) 250 000

Pozostałe rozrachunki Przychody finansowe

3) 250 000  250 000 (2 200 000 (4

Ewidencja pozabilansowa

Zobowiązania warunkowe

2) 250 000  250 000 (1

Justyna Grywińska
księgowa z licencją MF, doradca podatkowy, właścicielka biura księgowego

 
PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 101 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (t.j. Dz.U. nr 37, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529). 

Kiedy przedawnia się weksel
PYTANIE 
Członkowie zarządu spółki z o.o. 
podpisali weksel trasowany na 
rzecz banku, zabezpieczając 15-let-
ni kredyt inwestycyjny. Weksel 
będzie indosowany. Czy weksel 
przedawni się, licząc od dnia jego 
wystawienia czy płatności?

ODPOWIEDŹ 
Prawo wekslowe przewiduje trzy 

terminy przedawnienia zobowiązań 
z weksla: trzyletni dla zobowiązań 
akceptanta, roczny dla zobowiązań 
indosanta i wystawcy względem po-
siadacza weksla, sześciomiesięczny 
dla roszczeń między dłużnikami 
wek slowymi (ten ostatni termin do-
tyczy najczęściej sytuacji, gdy jeden 
z nich spłacił weksel i żąda od in-
nych dłużników wekslowych zwrotu 
części kosztów). 

WYJAŚNIENIE 
Nie ma jednego terminu przedawnie-

nia dla zobowiązań z danego weksla. 
Weksel nie przedawnia się jako taki, 
gdyż jeden weksel może zawierać pod-
pisy wielu osób, z których każda ma 
określony rodzaj zobowiązań wobec po-
siadacza weksla. Dla każdej z tych osób 
termin przedawnienia może biec ina-
czej. Dlatego np. przerwanie biegu ter-
minu przedawnienia ma skutek jedynie 
wobec tego dłużnika wekslowego, któ-
rego dotyczy przyczyna przerwania.

Najdłuższy termin przedawnienia 
dotyczy zobowiązań wobec akceptan-
ta. Jest to trzyletni termin. Akceptan-
tem jest osoba wskazana przez wy-
stawcę weksla, która zaakceptowała 
jego polecenie zapłaty sumy wekslo-
wej na rzecz posiadacza weksla (przed 
akceptacją jest to tzw. trasat). Szcze-
gólna sytuacja jest wtedy, gdy sam 

wystawca weksla staje się akceptan-
tem – występowanie w takiej podwój-
nej roli wzmacnia pozycję wierzyciela 
z weksla oraz w dalszym ciągu pozwa-
la sprzedawać weksel w obrocie go-
spodarczym poprzez indosowanie. 
Termin przedawnienia wobec akcep-
tanta liczy się od dnia płatności wek-
sla, a nie od dnia jego wystawienia.

W przypadku kredytu inwestycyj-
nego termin ten będzie biegł zazwy-
czaj od momentu spłaty kredytu bądź 
postawienia go przez bank w stan na-
tychmiastowej wymagalności.

PRZYKŁAD

Członkowie spółki z o.o. X. pod-
pisali weksel trasowany na rzecz 
banku, który miał zabezpieczać 
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kredyt inwestycyjny (jego jed-
norazowa spłata wraz ze sku-
mulowanymi odsetkami miała 
nastąpić w 2011 r.). Weksel za-
wierał polecenie zapłaty skiero-
wane do tej samej spółki z o.o., 
która go wystawiła. Weksel zo-
stał zaakceptowany przez spółkę 
z o.o. X. W ten sposób bank 
otrzymał papier wartościowy, 
z którego roszczenie przeciwko 
spółce z o.o. X. przedawni się 
trzy lata po terminie płatności 
wyznaczonym na 2011 r.

W przypadku roszczeń posiadacza 
weksla przeciw indosantom i wy-
stawcy ulegają one przedawnieniu 
po upływie roku. Termin ten oblicza 
się od dnia protestu, czyli aktu pu-
blicznego potwierdzającego kłopoty 
posiadacza weksla z wyegzekwowa-
niem swoich praw wekslowych. Pro-
test jest bardzo ważnym elementem 
dochodzenia praw z weksla. Po upły-
wie terminu przewidzianego przez 
Prawo wekslowe na protest, jego po-
siadacz ma ograniczone prawo do-
magania się zapłaty pieniędzy z we-
ksla. Jedyną osobą, od której może 
się domagać ich zwrotu, jest akcep-
tant.

Protest sporządza notariusz i jest to 
potwierdzenie, że nastąpiła np. od-
mowa zapłaty weksla. Protest należy 
napisać na odwrotnej stronie weksla 

albo na osobnej karcie. Z powodu nie-
zapłacenia weksla powinien być on 
dokonany w jednym z dwóch dni 
powszed nich, następujących po dniu 
płatności. Po dokonaniu protestu 
można rozpoczynać dalsze kroki 
w dochodzeniu roszczenia z weksla. 
Chodzi między innymi o sytuacje, gdy 
na wek slu jest podpisanych kilka 
osób, jedna z nich okazała się niechęt-
na do zapłaty długu i posiadacz kieru-
je swoje roszczenia do innej osoby 
podpisanej na wekslu. Jest to tzw. 
zwrotne poszukiwanie. Posiadacz we-
ksla jakby cofał się w historię weksla, 
szukając osoby podpisanej na nim, 
która pokryje dług.

Weksel może być jednak tak skon-
struowany, że niepotrzebny jest 
udział notariusza oraz protest jako 
warunek dochodzenia pieniędzy od 
dłużników wekslowych. Wystawca, 
indosant albo poręczyciel przez za-
strzeżenie „bez kosztów”, „bez prote-
stu” lub przez inne równoznaczne 
mogą wyłączyć konieczność dokony-
wania protestu. Zastrzeżenie pocho-
dzące od wystawcy jest skuteczne 
wobec wszystkich dłużników wekslo-
wych, jeżeli zaś pochodzi od indo-
santa lub od poręczyciela, ma skutek 
tylko wobec niego. Taka klauzula 
zwalnia posiadacza weksla od prote-
stu jako warunku zwrotnego poszuki-
wania. Zastrzeżenie takie, eliminując 
protest, nie uwalnia jednak posiada-
cza weksla np. od przedstawienia go 
do zapłaty w przepisanym terminie.

W przypadku weksla, który jest 
wolny od konieczności dokonania 
protestu, przedawnienie roszczeń po-
siadacza weksla przeciw indosantom 
i wystawcy następuje po upływie 
roku, licząc od dnia płatności.

Natomiast roszczenia indosantów 
między sobą i przeciw wystawcy ule-
gają przedawnieniu po upływie sześ-
ciu miesięcy, licząc od dnia, w którym 
indosant wykupił weksel (albo sam 
został pociągnięty do odpowiedzial-
ności sądowej).

PRZYKŁAD

Anna K. była indosantem wekslo-
wym. Weksel sprzedała Janowi 
K., a ten sprzedał go firmie win-
dykacyjnej X., która zwróciła się 
do Anny K. z żądaniem zapłaty 
sumy wekslowej. Anna K. zrobiła 
to i 8 miesięcy później zażądała 
zwrotu zapłaconych przez siebie 
pieniędzy od wystawcy weksla. 
Jej żądanie zostało odrzucone 
jako przedawnione.

Piotr Domański
specjalista w zakresie prawa cywilnego

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 70 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. 

– Prawo wekslowe (t.j. Dz.U. nr 37, 
poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1529). 

W jaki sposób należy wystawić weksel
PYTANIE
W miejscu przewidzianym dla wy-
stawcy widnieje wpisane nazwisko 
jednego ze wspólników wraz z jego 
własnoręcznym podpisem, a w tle 
znajduje się pieczęć spółki. Ostat-
nio jeden z kontrahentów zakwe-
stionował fakt skutecznego zobo-
wiązania wspólników spółki. Jak 
wygląda ta sprawa w świetle prze-
pisów?

ODPOWIEDŹ
Podstawową kwestią i momen-

tem powstania zobowiązania jest 

podpis wspólnika spółki. Należy 
przy tym zastosować ogólne zasady 
zaciągania zobowiązań w imieniu 
spółki cywilnej czy – mówiąc ściśle 
– w imieniu wspólników.

WYJAŚNIENIE
Zgodnie z art. 865 § 1 k.c. każdy 

wspólnik jest uprawniony i zobowiąza-
ny do prowadzenia spraw spółki. Każdy 
wspólnik może bez uprzedniej uchwały 
wspólników prowadzić sprawy, któ-
re nie przekraczają zakresu zwykłych 
czynności spółki. Jeżeli jednak przed 
zakończeniem takiej sprawy chociażby 

jeden z pozostałych wspólników sprze-
ciwi się jej prowadzeniu, potrzebna 
jest uchwała wspólników. Zgodnie 
z art. 865 § 3 k.c. każdy wspólnik może 
bez uprzedniej uchwały wspólników 
wykonać czynność nagłą, której zanie-
chanie mogłoby na razić spółkę na nie-
powetowane straty. Co do podpisu na 
wekslu, to nie musi on być czytelny, po-
winien jednak w sposób niebudzący 
wątpliwości umożliwić identyfikację 
podpisanej osoby. Istotne jest też jego 
umiejscowienie – chodzi o to, by bez 
wątpienia rozstrzygnąć, jaką funkcję 
pełni dany uczestnik obrotu. Jest to tym 
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ważniejsze, że funkcje mogą być łączo-
ne – np. wystawca może być jednocześ-
nie remitentem. Jeśli na wekslu znaj-
dzie się nazwa spółki cywilnej, podpisy 
wspólników umocowanych do repre-
zentowania spółki powinny być złożone 
pod nazwą spółki. W przeciwnym wy-
padku wspólnicy spółki mogliby pod-
nosić zarzut, że osoby, które podpisały 
weksel, nie są uprawnione do ich repre-
zentowania. Weksel podlega jednak 
wykładni jako dokument formalny 
i nawet podpis jednego wspólnika z pie-
częcią spółki w tle może być uznany 
za weksel zobowiązujący wekslowo 
wszystkich wspólników. Na takim sta-
nowisku stanął też Sąd Najwyższy 
w wyroku z 13 października 2000 r. 
(sygn. akt II CKN 298/00, niepubl.) 

wskazując w uzasadnieniu, że: (...) wy-
stawiony przez wspólnika weksel, pod-
pisany przez wspólnika i zaopatrzony 
pieczęcią spółki, był wekslem wysta-
wionym przez spółkę. Sąd (...) trafnie 
uznał, że taki weksel powoduje odpo-
wiedzialność wekslową wszystkich 
wspólników. Każdy bowiem wspólnik 
spółki cywilnej jest umocowany do re-
prezentowania spółki w takich grani-
cach, w jakich jest uprawniony do pro-
wadzenia jej spraw (art. 866 k.c.). 
Umocowanie to opiera się na przepisie 
ustawy, a więc mamy do czynienia 
z przedstawicielstwem ustawowym, 
a nie pełnomocnictwem (art. 96 k.c.). 
W miejsce zatem regulacji wynikają-
cej z art. 107 k.c. ma zastosowa-
nie art. 865 k.c. Oznacza to, że każdy 

wspólnik jest uprawniony i zobowią-
zany do prowadzenia spraw spółki. 
Każdy wspólnik może bez uprzedniej 
uchwały wspólników prowadzić spra-
wy, które nie przekraczają zakresu 
zwykłych czynności spółki. Gdyby jed-
nak choćby jeden z pozostałych wspól-
ników sprzeciwił się, przed zakończe-
niem danej sprawy, prowadzeniu jej 
przez innego wspólnika, wówczas po-
trzebna jest uchwała wspólników (...). 

Antoni Biedrzycki

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 1 ustawy z 26 kwietnia 1936 r. 

– Pra wo wekslowe (Dz.U. nr 37, 
poz. 282; ost. zm.  Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1529). 

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń i przychodów członków rad nadzorczych.  

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Badania lekarskie na nowych zasadach i planowane zmiany w prawie pracy na 2015 r. 

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 
12 grudnia 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Andrzej Radzisław

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 
18 grudnia 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Karol Siergiej

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

Zapraszamy na Akademię  
dla Kadrowych

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl

PAKIET 2 WARSZTATÓW w cenie 800 zł



Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  45–46  (859–860)50 www.pgp.infor.pl

Opłaty sądowe 
w kosztach podatkowych 
i rachunkowości 
MAREK SMAKUSZEWSKI – doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych 
publikacji z zakresu prawa podatkowego

PAWEŁ MUŻ – ekonomista, redaktor „MONITORA księgowego”

Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.

Przedsiębiorcy często są zmuszeni do występowania 
jako strona w postępowaniach sądowych. Procesy, 
których przedmiotem jest spór związany z działalnoś-
cią gospodarczą, oznaczają dla tych przedsiębiorców 
duże wydatki. W opracowaniu przedstawiamy, czy 
i kiedy takie wydatki przedsiębiorcy mogą zaliczyć 
do kosztów podatkowych oraz jak powinny być one 
księgowane.

1. Opłaty sądowe mogą być 
kosztem podatkowym

Przedsiębiorcy powinni stosować zasady ogólne do rozli-
czania w kosztach podatkowych wydatków związanych 
z prowadzeniem sporów w sprawach gospodarczych 
(art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.). Oznacza 
to, że aby wydatki na proces zostały uznane za koszt po-
datkowy:
1) powinny one być poniesione w celu:

■ osiągnięcia przychodów lub
■ zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

2)  nie mogą być wymienione w ustawie jako niestanowią-
ce kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. 
i art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Przedsiębiorca powinien także zadbać, by wydatki te zo-
stały właściwie udokumentowane. Brak ich właściwego 
udokumentowania także nie pozwoli mu na ich zaliczenie 
do kosztów podatkowych.

Opłaty sądowe – wszelkie koszty związane z wszczę-
ciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania są-
dowego w danej sprawie. Są to zarówno:
■ opłaty przypadające od uczestnika postępowania na 

rzecz sądu (np. opłata za wniesienie pozwu), jak i

■ wydatki – koszty zastępstwa procesowego, koszty 
podróży do sądu, koszty ogłoszeń i koszty przepro-
wadzenia dowodu.

2. Wydatki procesowe 
a koszty podatkowe

Udział w postępowaniu sądowym jest naturalnym ryzy-
kiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Pomimo to podatkowe rozliczenie kosztów tego udziału 
budzi kontrowersje. Wynikają one głównie z tego, że orga-
ny podatkowe uważają, iż zaliczanie tych wydatków do 
kosztów podatkowych stanowi przerzucenie ryzyka pro-
wadzenia działalności gospodarczej na Skarb Państwa. Co 
więcej, zaliczenie tych wydatków do kosztów podatkowych 
często zależy od tego, która strona postępowania je ponosi.

Wydatki dłużnika związane 
z postępowaniem sądowym

Przedsiębiorca będący stroną pozwaną (dłużnikiem) co 
do zasady może mieć prawo do zaliczenia swych wydat-
ków w postępowaniu do kosztów podatkowych (z wyjąt-
kiem kosztów egzekucyjnych). Jednak w praktyce uznanie 
kosztów sądowych ponoszonych przez dłużnika za koszty 
podatkowe może okazać się kwestią sporną. Część orga-
nów podatkowych odmawia bowiem podatnikom możli-
wości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na 
koszty sądowe, w których podatnicy ci występują jako po-
zwani (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dy-
rektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2010 r., 
sygn. IPPB3/423-882/09-4/GJ, czy interpretację indywi-
dualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 kwiet-
nia 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-44/12/SD).
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PRZYKŁAD

Jan Nowak jest zobowiązany wobec firmy XYZ na kwo-
tę 5000 zł netto. W związku z brakiem uregulowania 
długu wierzyciel skierował sprawę na drogę postępo-
wania sądowego. Jan Nowak poniósł koszty zastęp-
stwa procesowego oraz został zobowiązany do zwrotu 
kosztów opłat sądowych i kosztów procesowych. Po-
niesionych wydatków nie może zaliczyć do kosztów 
podatkowych, chyba że wykaże, iż uczestnictwo 
w procesowaniu się z wierzycielem miało na celu ra-
cjonalną ochronę jego interesów gospodarczych.

Organy podatkowe rozróżniają przy tym dwie sytuacje 
dłużnika:
■ obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem,
■ obrony przed uzasadnionymi roszczeniami.

Wydatki na obronę przed nieuzasadnionymi roszcze-
niami. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy wierzyciel do-
maga się świadczeń, które są nieoczywiste z prawnego 
punktu widzenia i niekorzystne dla dłużnika. W efekcie 
zmuszają dłużnika do podjęcia obrony. Dlatego w tych przy-
padkach wydatki sądowe stanowią koszty podatkowe. 
Przedsiębiorca powinien wykazać, że zaangażowanie się 
w proces jest związane z obroną przed roszczeniami wierzy-
ciela podejmowaną w celu uniknięcia zmniejszenia przycho-
du lub zwiększenia straty. Widoczny musi być też związek 
postępowania z prowadzoną działalnością gospodarczą.

PRZYKŁAD

Spółka XYZ została pozwana o odszkodowanie za bez-
umowne korzystanie z nieruchomości. W odpowiedzi 
na pozew wniosła o oddalenie powództwa, wskazując, 
że jako nabywca nieruchomości była chroniona

rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Osta-
tecznie spółka przegrywa sprawę o zapłatę odszkodo-
wania. Postępowanie było związane z obroną przed 
zarzutami wierzyciela, a spółka nie czuła się dłużni-
kiem powoda. Istnieją tu więc przesłanki do uznania 
wydatków sądowych za jej koszt podatkowy.

Wydatki na obronę przed oczywistym roszczeniem. 
Jeśli pozwany doprowadzi do procesu sądowego, pomimo 
że zobowiązanie wobec kontrahenta jest oczywiste i bez-
sporne, to nie ma prawa wydatków procesowych zaliczyć 
do kosztów podatkowych. Potwierdził to Dyrektor Izby 
Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej 
z 18 października 2013 r., sygn. ILPB1/415-833/13-2/AP. 
Organ ten uznał, że: (...) Oceniając, czy dany wydatek może 
stanowić koszt uzyskania przychodu, należy mieć na uwa-
dze przede wszystkim fakt, czy był on poniesiony w celu 
obrony przed bezprawnie skierowanymi roszczeniami, czy 
też konieczność jego poniesienia związana była z niewywią-
zaniem się podatnika z ciążących na nim obowiązków (...).

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca nie płaci w terminie czynszu właścicie-
lowi lokalu. Właściciel lokalu pozywa podatnika do 
sądu o zapłatę zaległego czynszu. Przegrywa sprawę 
sądową. Sąd zasądził od niego na rzecz właściciela lo-
kalu zwrot kosztów procesu. Zasądzone koszty były 
efektem niezapłacenia właścicielowi lokalu należnego 
czynszu, przedsiębiorca nie może więc zaliczyć tego 
wydatku do kosztów podatkowych prowadzonej dzia-
łalności.

To, kiedy i jakie koszty dłużnik może zaliczyć do kosztów 
podatkowych, przedstawiamy w tabeli.

Tabela. Wydatki procesowe dłużnika w jego kosztach podatkowych
Rodzaj wydatku Ujęcie w kosztach podatkowych dłużnika

1 2

Koszty procesu zasądzone od dłużnika i zwrócone wierzy-
cielowi (np. opłata sądowa, opłata kancelaryjna, koszty za-
stępstwa procesowego zwrócone wierzycielowi).

Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie – nie 
jest z góry wyłączona możliwość zaliczenia zasądzonych 
kosztów do kosztów podatkowych.
Dłużnik może zaliczyć te wydatki do kosztów podatkowych, 
jeżeli wykaże, że zaangażowanie się w proces jest związane 
z obroną przed roszczeniami wierzyciela podejmowaną w celu 
uniknięcia zmniejszenia przychodu lub zwiększenia straty.
Podatnik ujmuje przedmiotowe wydatki w ciężar kosztów 
podatkowych w momencie ich faktycznego poniesienia. 
Jest to bowiem koszt pośredni.

Koszty procesu poniesione przez samego dłużnika (np. 
koszty zastępstwa procesowego).

Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie – nie 
jest z góry wyłączona możliwość zaliczenia zasądzonych 
kosztów do kosztów podatkowych.
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1 2

Dłużnik może zaliczyć wydatki na własne koszty procesu do 
kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są poniesione w celu 
obrony przed bezprawnie skierowanymi roszczeniami.

Zwrot wynagrodzenia zasądzony od dłużnika. Należność główna (tu: zwrot wynagrodzenia) zasądzona 
dla przeciwnika nie jest kosztem podatkowym dla dłużnika, 
jeżeli dotyczy zwrotu pieniędzy, które dłużnik uprzednio 
otrzymał od kontrahenta i które stanowiły jego przychód. 
W takiej sytuacji dłużnik powinien – po otrzymaniu prawo-
mocnego wyroku sądu – dokonać korekty przychodu podat-
kowego w okresie, w którym był on wykazany.
Jeżeli wypłata należności jest efektem niezachowania nale-
żytej staranności przez dłużnika – nie może on ująć w kosz-
tach podatkowych należności zapłaconej przeciwnikowi, 
np. ujętej w ugodzie sądowej.

Odsetki zasądzone od dłużnika. Odsetki zasądzone od należności głównej w wyroku sądo-
wym stanowią koszty podatkowe. Zasądzone odsetki są za-
liczane w koszty w momencie ich faktycznej zapłaty (art. 16 
ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p. i art. 23 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f.).

Koszty egzekucyjne obciążające dłużnika. Nie są kosztem uzyskania przychodów. Są ustawowo wyłą-
czone z kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.p. 
i art. 23 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.f.

Wydatki wierzyciela związane 
z postępowaniem sądowym

W korzystnej sytuacji są przedsiębiorcy dochodzący 
swych należności jako wierzyciele. Po stronie wierzyciela 
koszty sądowe stanowią niewątpliwie wydatki racjonalne 
i ekonomicznie uzasadnione. Służą one bowiem przede 
wszystkim zabezpieczeniu źródła przychodów. Co istotne, 
nie zostały również wyłączone z kosztów podatkowych 
– nie wymieniono ich w art. 23 u.p.d.o.f. i art. 16 ust. 1 
u.p.d.o.p. Kwestia zaliczania do kosztów podatkowych wy-
datków ponoszonych przez wierzyciela na sądowe docho-
dzenie niezapłaconej należności nie budzi zatem kontro-
wersji. Korzystne dla podatników stanowisko prezentują 
zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne. 
I tak, NSA w wyroku z 14 stycznia 2010 r., sygn. akt II FSK 
1286/08, stwierdził: (...) Podatnik ma prawo zaliczyć w po-
czet kosztów uzyskania przychodów koszty procesu, które 
ponosi w związku z realizacją przychodów ujętych już jako 
należne, a wynikających z wykonywanej przez niego dzia-
łalności gospodarczej. Tego typu wydatki ponoszone są 
w celu ochrony interesów podatnika, zachowania i zabez-
pieczenia źródła przychodów (...).

Przedsiębiorcy muszą jednak uwzględnić, że zaliczenie 
tych wydatków do kosztów nie jest automatyczne. Każdy 
przypadek ponoszenia kosztów procesu musi być rozpatry-
wany indywidualnie. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Bydgoszczy w interpretacji z 27 lutego 2013 r., sygn. 
ITPB4/423-21/12/AM: (...) Rozpatrując kwestię możliwości 
podatkowego rozliczenia ponoszonych przez podmioty gospo-
darcze kosztów sporów sądowych, należy mieć na uwadze, że 
pomimo nieumieszczenia tego rodzaju wydatków w katalogu 
wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów 

na podstawie wyłączenia zawartego w art. 16 ustawy, nie 
przesądza to automatycznie o możliwości ich ujęcia jako kosz-
tów uzyskania przychodów. (...) każdy przypadek ponoszenia 
takich wydatków wymaga indywidualnej analizy uwzględnia-
jącej szczegóły danej sprawy i przesłanki, jakimi kierowała się 
Spółka, a także strona przeciwna (...).

PRZYKŁAD

Podatnik (spółka z o.o.) złożył do urzędu gminy 
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 
z myślą o rozszerzeniu działalności gospodarczej. 
Urząd przedłuża termin na wydanie decyzji, co z ko-
lei uniemożliwia wszczęcie budowy i uzyskanie przez 
firmę zarobku. Spółka na podstawie art. 417 k.c. 
wstępuje na drogę sądową o odszkodowanie za wy-
rządzoną szkodę i utracone zarobki.
Koszty procesu sądowego zostaną poniesione w celu 
ochrony interesów spółki. Wydatki z tego tytułu wią-
żą się z prowadzoną działalnością oraz są uzasadnio-
ne z ekonomicznego punktu widzenia. W efekcie po-
niesienia tych wydatków spółka może oczekiwać 
zwiększenia swoich przychodów. Wydatki te zostaną 
zatem poniesione w celu zabezpieczenia źródła przy-
chodu, jakim jest prowadzona pozarolnicza działal-
ność gospodarcza. Jako koszt pośredni będą mogły zo-
stać zaliczone do kosztów podatkowych w momencie 
poniesienia. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 23 paź-
dziernika 2013 r. (sygn. ITPB1/415-811b/12/AD).
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3. Przegrana w sądzie 
a koszty podatkowe

Przedsiębiorcy, którzy broniąc swych spraw przegrali 
w postępowaniu, także mają prawo do zaliczenia opłat są-
dowych w koszty podatkowe. Przedsiębiorcy powinni jed-
nak w takiej sytuacji wykazać, że poniesienie kosztów pro-
cesowych, nawet w sytuacji przegranego sporu, było 
uzasadnione ich interesem ekonomicznym. Potwierdził to 
m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpreta-
cji indywidualnej z 13 czerwca 2012 r., sygn. ITPB1/415-
-289a/12/WM.

PRZYKŁAD

Podatnik wziął udział w konkursie, aby zdobyć za-
mówienie publiczne. Praca konkursowa została jed-
nak odrzucona, na co złożył odwołanie w Krajowej 
Izbie Odwoławczej. Odwołanie nie zostało uwzględ-
nione, w związku z czym zasądzono od niego koszty 
wpisu oraz koszty zastępstwa procesowego zama-
wiającego.
Wydatki na odwołanie miały na celu ochronę intere-
sów prawnych podatnika. Są to niewątpliwie koszty 
związane z całokształtem prowadzonej pozarolni-
czej działalności gospodarczej. Podjęte przez podat-
nika działania miały na celu obronę jego interesów 
(w związku z niesłusznym, jego zdaniem, odrzuce-
niem pracy konkursowej). Mogą one więc stanowić 
koszty uzyskania przychodów prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na skutecz-
ność postępowania, w związku z którym powstały, 
pod warunkiem należytego ich udokumentowania 
w sposób właściwy dla rodzaju pro wadzonych ksiąg 
podatkowych (zob. interpretację z 11 października 
2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 
sygn. IBPBI/1/415-568/13/BK).

Do kosztów podatkowych przedsiębiorca nie będzie 
mógł natomiast zaliczyć ewentualnego odszkodowa-
nia zasądzonego przez sąd z tytułów wymienionych 
w art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. i art. 23 ust. 1 pkt 19 
u.p.d.o.f. Przepis ten wyłącza możliwość zaliczania do 
kosztów uzyskania przychodów odszkodowań oraz kar 
umownych, między innymi z tytułu wad wykonanych 
usług.

4. Koszty egzekucyjne

Wierzyciel, którego dłużnik, pomimo wyroku sądowego 
lub nakazu zapłaty, nie reguluje płatności, może wystąpić 
na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla przedsiębior-
ców występujących jako wierzyciel związane jest to z po-
noszeniem określonych kosztów egzekucyjnych, np. opłat 
za czynności komornicze.

Wierzyciel może zaliczyć do kosztów podatkowych kosz-
ty egzekucyjne związane z odzyskaniem zasądzonej należ-
ności. Oczywiste jest bowiem, że dochodzenie zapłaty na-
leżności za sprzedane towary lub usługi jest związane 
z prowadzoną działalnością i służy zabezpieczeniu źródła 
przychodów wierzyciela. Wydatki w postępowaniu egze-
kucyjnym stanowią jego koszt uzyskania przychodów 
w dacie ich poniesienia. Nie jest przy tym istotne, czy egze-
kucja będzie skuteczna, a więc czy należność zostanie od-
zyskana.

Koszty windykacyjne powinny obciążać dłużnika. 
W przypadku skutecznego odzyskania należności wierzy-
ciel otrzymuje także zwrot kosztów egzekucyjnych, jakie 
zapłacił zaliczkowo komornikowi. Zwrot ten stanowi dla 
niego przychód podatkowy w dacie otrzymania pieniędzy. 
Jeżeli majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów 
egzekucji – przychód taki nie powstanie, a koszty egzekucji 
na stałe obciążą wierzyciela.

Wydatki związane z egzekucją wierzytelności pono-
szone przez dłużnika. Wśród wydatków, których ustawo-
dawca nie uznał za koszty uzyskania przychodów, są kosz-
ty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań 
(art. 23 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.f. i art. 16 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.p.). 
Przepisy te mają zastosowanie do podmiotów, które nie wy-
konały swoich zobowiązań (np. do dłużników). Odnosi się 
to do kosztów egzekucyjnych dotyczących zobowiązań 
o charakterze cywilnoprawnym oraz administracyjnopraw-
nym. Z kolei uregulowanie należności głównej nie wywołuje 
u dłużnika żadnych negatywnych skutków podatkowych. 
Zapłata zaległego zobowiązania – choć wyegzekwowana 
na drodze sądowej – jest jedynie ostatecznym rozliczeniem 
i zamknięciem wcześniej zawartej transakcji.

■ ZAPAMIĘTAJ
Koszty egzekucyjne poniesione przez dłużnika w związ-
ku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zo-
bowiązań nie są zaliczane do jego kosztów podatkowych.

5. Moment zaliczenia wydatków 
sądowych do kosztów podatkowych

Koszty związane z procesem sądowym należą do pośred-
nio związanych z przychodami (dotyczą ogólnego funkcjo-
nowania podmiotu gospodarczego). Wobec tego powinny 
być potrącalne w dacie poniesienia. Potwierdził to Dyrektor 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej 
z 23 grudnia 2013 r., sygn. ITPB3/423-473a/13/PS: (...) 
Koszty związane z wystąpieniem na drogę sądową mają na 
celu ochronę przedsiębiorcy przed uszczupleniem jego ma-
jątku, wykorzystywanego w działalności gospodarczej pro-
wadzonej w celu osiągania przychodów. Zatem są to koszty 
związane z funkcjonowaniem jednostki i jako takie stano-
wią pośrednie koszty uzyskania przychodów. Z tych też 
względów wydatki z tego tytułu mogą zostać zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów – stanowią koszty pośred-
nie prowadzonej działalności, które są potrącane w dacie 
ich poniesienia (...).
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Spółka posiada nieprzeterminowaną należność od 
Jana Nowaka. W związku z brakiem płatności, pomi-
mo przesyłania wezwań do zapłaty, firma skierowała 
sprawę na drogę postępowania sądowego. Spółka jako 
wierzyciel poniosła koszty opłat sądowych oraz koszty 
zastępstwa procesowego. Wydatki te może zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. 
W przypadku wygrania sprawy spółka zaliczy do przy-
chodów faktycznie zwrócone, poniesione wcześniej 
koszty sądowe – w kwocie wynikającej z wyroku sądu 
i faktycznie wyegzekwowanej od dłużnika.

6. Procesy z pracownikami 
a koszty podatkowe

W praktyce częste są spory przedsiębiorców z ich pracow-
nikami. Przy okazji zwolnień czy wypadków przy pracy 
częs to dochodzi do sporów sądowych. Warto więc zazna-
czyć, że organy podatkowe, co do zasady, uznają wydatki 
przedsiębiorców związane z tymi sporami za koszty podat-
kowe. Wydatki te mają na celu zachowanie źródła przycho-
dów. Co więcej, zdaniem fiskusa wydatki te są konsekwen-
cją zatrudnienia pracowników („wydatki pracownicze”) 
i jako takie nie są na ogół negowane jako koszty podatkowe.

I tak, do kosztów podatkowych fiskus pozwalał zaliczyć 
np. koszty zastępstwa procesowego zwrócone byłemu pra-
cownikowi. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poz-
naniu w interpretacji z 10 października 2013 r., sygn. 
ILPB1/415-816/13-2/AA: (...) koszty sądowe oraz koszty za-
stępstwa procesowego związane z prowadzonymi przeciwko 
firmie Wnioskodawcy sprawami pracowniczymi – na podsta-
wie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– można uznać za koszt uzyskania przychodów (...).

Organy podatkowe także słusznie zauważały, że nie 
można pozbawiać podatnika prawa do zaliczenia wydat-
ków procesowych do kosztów podatkowych tylko dlatego, 
że przegrał sprawę, starając się chronić swój interes praw-
ny na drodze sądowej.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej 
w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 stycznia 
2012 r., sygn. ILPB3/423-479/11-2/JG: (...) poniesienie 
przez podatnika wydatku w postaci kosztów postępowania są-
dowego na obronę swych praw jest uzasadnione. Poniesienie 
kosztów procesu (w przedmiocie sprawy – zastępstwa proceso-
wego) miało na celu uchronienie źródła przychodu – majątku 
wykorzystywanego do działalności gospodarczej, a udział 
w postępowaniu sądowym był naturalnym ryzykiem związa-
nym z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. 
Uznać zatem należy, że wydatki poniesione z tytułu zastępstwa 
procesowego miały swoje racjonalne i ekonomiczne uzasadnie-
nie i służyły zachowaniu źródła przychodów.

Reasumując, koszty zastępstwa procesowego zapłacone 
na podstawie wyroków na rzecz byłego pracownika mogą 

zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania 
przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych.

Należy jednak pamiętać, że do kosztów podatkowych nie 
można zaliczyć jednorazowych odszkodowań z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości 
określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej 
składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia po-
gorszenia warunków pracy (art. 23 ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.f. 
i art. 16 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.p.).

PRZYKŁAD

Pracownik uległ wypadkowi podczas wykonywanej 
pracy. W konsekwencji pracodawca został zobowią-
zany orzeczeniem sądu pracy do wypłaty pracowni-
kowi zadośćuczynienia za krzywdę wraz z ustawowy-
mi odsetkami, a także zwrotu kosztów zastępstwa 
procesowego i kosztów procesu.
Wydatki poniesione z tytułu zadośćuczynienia za do-
znaną krzywdę wiążą się z prowadzoną działalnością 
gospodarczą jako wydatki będące konsekwencją wy-
padków przy pracy. Obowiązek ich poniesienia wynika 
wprost z przepisów prawa (art. 444–446 k.c.). Za-
dośćuczynienie to nie jest jednorazowym odszkodo-
waniem uregulowanym w ustawie o ubezpieczeniach 
społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, które nie stanowi kosztu podatkowego. 
Tym samym nie ma przeszkód, by uznać zadośćuczy-
nienie za koszt podatkowy.
Także wydatki poniesione z tytułu zwrotu opłacone-
go zastępstwa procesowego oraz opłat sądowych 
mogą stanowić koszty podatkowe.

Warto zaznaczyć, że zwracane pracownikom na pod-
stawie wyroków sądowych zryczałtowane koszty zastęp-
stwa procesowego nie podlegają po stronie pracowni-
ków opodatkowaniu jako ich przychód. Tym samym 
pracodawca zwracający koszty nie ma obowiązku spo-
rządzenia i przekazania tym pracownikom oraz właści-
wym urzędom skarbowym informacji PIT-8C. Wynika to 
z faktu, że koszty procesowe zasądzone na rzecz pra-
cowników w pierwszej kolejności zostały sfinansowane 
z własnych środków pracowników, a następnie na pod-
stawie prawomocnych orzeczeń zostaną pracownikom 
zwrócone. Tym samym wpłacane pracownikom kwoty 
będą stanowić zwrot poniesionych wcześniej nakładów 
– nie są więc dla tych osób dodatkowym dochodem pod-
legającym opodatkowaniu. Dla celów podatkowych otrzy-
mane kwoty kosztów zastępstwa procesowego pozostają 
neutralne podatkowo, bowiem nie mieszczą się w poję-
ciu przychodu. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor 
Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 31 grudnia 
2013 r., sygn. ILPB2/415-953/13-2/WM.

Ugoda z pracownikiem. Organy podatkowe odrzucają 
natomiast możliwość zaliczania do kosztów podatkowych 
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wydatków poniesionych z tytułu ugody sądowej zawartej 
z pracownikiem. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w interpretacji z 29 stycznia 2014 r., sygn. 
IPPB3/423-905/13-2/GJ: (...) odszkodowanie zostało ponie-
sione przede wszystkim z obawy, aby spór sądowy między Spół-
ką a pracownicą nie generował dalszych kosztów oraz aby nie 
narażał Spółki na rozgłos, który mógłby jej zaszkodzić. Ponad-
to niedopełnienie obowiązku z ugody sądowej mogłoby nara-
zić Spółkę na dodatkowe koszty egzekucji. Koszty poniesione 
przez Spółkę w wyniku ugody są znacznie mniejsze niż te, które 
mogłyby być zasądzone, gdyby sprawa zakończyła się wyro-
kiem. Powyższe wskazuje, że odszkodowanie nie miało na celu 
uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źró-
dła przychodu. Celem wypłaty odszkodowania jest zwolnienie 
się z ciążącego na Spółce zobowiązania, wynikającego z zawar-
tej ugody. Argument Spółki, że poniesione odszkodowanie jest 
znacznie mniejsze niż przypuszczalne koszty, gdyby spór trwał 
nadal, również nie spełnia przesłanki wskazanej przez ustawo-
dawcę dla uznania wydatku za koszt podatkowy.

Brak spełnienia kryterium celu poniesionego wydatku 
przesądza więc o tym, że poniesiony wydatek w postaci od-
szkodowania nie może być zakwalifikowany do kosztów po-
datkowych (...).

7. Zawarcie ugody sądowej 
a koszty podatkowe

Nie można zaliczyć do kosztów podatkowych wydat-
ków związanych z zawarciem ugody w sytuacji, w której 
przedsiębiorca nie był zobowiązany do zapłaty odszkodo-
wania. Przyjęcie przez przedsiębiorcę stanowiska prze-
ciwnego naraża go na ryzyko sporu z organami podatko-
wymi.

Istnieją przypadki, w których ugoda może zostać uznana 
za koszt przedsiębiorcy. W tabeli przedstawiamy, jakie 
przesłanki powinny być spełnione, by wydatki związane 
z ugodą uznać za koszt podatkowy.

Tabela. Kiedy wydatki związane z ugodą sądową mogą być kosztem

Przedsiębiorca zaliczy wydatki związane z ugodą do kosztów podatkowych, jeżeli może wykazać, że:

■ ugoda uchroniła go przed stratą (służyła zatem zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu),
■ zawarcie ugody pozwoliło na osiągnięcie przychodu (np. gdyby ugoda nie została zawarta, transakcja sprzedaży nie 

doszłaby do skutku),
■ ugoda nie wynikała z bezprawnych działań przedsiębiorcy.

Podsumowując, organy podatkowe indywidualnie pod-
chodzą do tego, jakie ugody mogą stanowić koszty podat-
kowe. Z interpretacji podatkowych wynika jednak, że ce-
lem ugody zawartej z kontrahentem i stanowiącej koszt 
podatkowy powinna być chęć uniknięcia groźby zapłaty 
odszkodowania lub kary umownej. Brak tej groźby jest ar-
gumentem przemawiającym przeciwko zaliczeniu wydat-
ków poniesionych na zawarcie ugody do kosztów podatko-
wych. Skoro bowiem zawarcie ugody z kontrahentem nie 
chroni spółki przed ryzykiem zapłaty odszkodowania lub 
kary umownej na podstawie omawianej umowy, to taki 
wydatek nie jest wydatkiem poniesionym w celu zabezpie-
czenia lub zachowania źródła przychodów.

Oczywiście, należy także zauważyć, że przedłużający się 
spór mógłby mieć wpływ na reputację spółki oraz dalsze sto-
sunki handlowe z kontrahentem, a w konsekwencji na obro-
ty spółki. Co więcej, przedłużający się spór generowałby dal-
sze koszty związane z obroną stanowiska spółki. Są to 
argumenty przemawiające za zaliczeniem do kosztów po-
datkowych wydatków poniesionych w związku z zawarciem 
ugody. W tym kontekście wydatki poniesione w związku 
z zawarciem ugody z kontrahentem mają istotny wpływ na 
zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów w przy-
szłości. W konsekwencji można argumentować, że mogą być 
one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki.

Warto zaznaczyć, że ugoda nie jest kosztem podatko-
wym, w sytuacji gdy jest wynikiem bezprawnego działania 
przedsiębiorcy. Tak może być m.in. w przypadku, w któ-
rym celem zapłaty kwoty wynikającej z ugody jest zwolnie-
nie spółki z konieczności zapłaty odszkodowania za działa-

nie niezgodne z prawem. W tej sytuacji organy podatkowe 
słusznie argumentują, że takie odszkodowanie stanowi 
swoistą dolegliwość (sankcję) za niezgodne z prawem 
działanie przedsiębiorcy. Dlatego ugody takie nie stano-
wią kosztów uzyskania przychodu. Takie stanowisko zajął 
m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpreta-
cji z 24 lutego 2011 r., sygn. IBPBI2/423-1693/10/CzP.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zapłata kwot ustalonych w ugodzie sądowej będącej re-
zultatem bezprawnego działania spółki nie stanowi 
kosztu podatkowego.

8. Zwrot wydatków sądowych 
a przychód

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli koszty sądowe, a wygrali 
w procesie, mogą liczyć na to, że sąd nakaże zwrócić im te wy-
datki. Powinni wtedy pamiętać, że zwrócone koszty procesu 
powinni zaliczyć do przychodów, jeżeli wcześniej koszty pro-
cesu zaliczyli do kosztów podatkowych (art. 14 ust. 3 pkt 3a 
u.p.d.o.f. i art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p.). A zatem zwrócone 
wydatki (np. nakazany przez sąd zwrot kosztów procesu), uję-
te uprzednio w kosztach podatkowych, stanowią przychód. 
Przychód ten należy wykazać w dacie faktycznego otrzyma-
nia zwrotu poniesionych wydatków (art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f. 
i art. 12 ust. 3e u.p.d.o.p.). Takie stanowisko potwierdził m.in. 
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywi-
dualnej z 6 lutego 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-142/14/PC.
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Spółka XYZ wystawiła na rzecz swojego kontrahen-
ta fakturę z tytułu sprzedaży towarów na kwotę 
20 000 zł + 4600 zł VAT.
Za swój przychód podatkowy uznała kwotę 20 000 zł.
Kontrahent nie uregulował należności, w związku 
z czym spółka wystąpiła do sądu (postępowanie 
uproszczone). Wpis sądowy wyniósł 300 zł.
Wydatek na wpis sądowy (300 zł) został przez spółkę 
uznany za koszt uzyskania przychodów w miesiącu 
poniesienia.
Po upływie trzech miesięcy sąd wydał wyrok, w któ-
rym nakazał kontrahentowi uiścić spółce kwotę 
24 600 zł oraz 300 zł z tytułu zwrotu wpisu sądowego 
i 900 zł odsetek ustawowych. Kontrahent zapłacił te 
kwoty spółce zgodnie z wyrokiem sądowym.
W tej sytuacji spółka zobowiązana jest do uznania za 
swój przychód podatkowy kwot 300 zł i 900 zł (w da-
cie faktycznego otrzymania).

9. Czy poniesienie kosztów sądowych 
można uznać za przeznaczenie 
dochodu na cele uprawniające 
do zwolnienia od podatku

Niektórzy z podatników (np. zakłady opieki zdrowot-
nej) korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego 
dochodów przeznaczonych na cele wymienione w usta-
wie (tzw. cele ustawowe). W takim przypadku, jeżeli są 
stroną postępowania sądowego, powstaje problem, czy 
finansowanie z ich dochodów kosztów sądowych może 
być uznane za ich wydatkowanie na cel statutowy.

Niestety, nie. Organy podatkowe zgodnie twierdzą, że 
takie wydatki nie mieszczą się w zakresie działalności 
statutowej. Tym samym dochody, z których pokryto 
koszty sądowe, nie korzystają ze zwolnienia podatko-
wego. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Kato-
wicach w interpretacji indywidualnej z 23 sierpnia 
2013 r., sygn. IBPBI/2/423-623/13/JD: (...) dochód 
Szpitala uprzednio przeznaczony na cele statutowe prefe-
rowane zwolnieniem podatkowym (ochrona zdrowia), 
a następnie wydatkowany na uiszczenie kosztów sądo-
wych i kosztów zastępstwa procesowego nie może korzy-
stać ze zwolnienia z opodatkowania. (...) Poniesienie 
przez Wnioskodawcę kosztów sądowych i kosztów zastęp-
stwa procesowego nie może być uznane za ich poniesienie 
na ochronę zdrowia. Jak wskazano bowiem we wniosku, 
pomiędzy tymi kosztami a celem preferowanym przez 
ustawodawcę zwolnieniem podatkowym nie istnieje bez-
pośredni związek, a tylko taki dopuszcza możliwość zwol-
nienia z opodatkowania (...).

W przedstawionej w interpretacji sytuacji koszty sądo-
we szpital mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przy-
chodów na ogólnych zasadach.

PRZYKŁAD

Szpital korzysta ze zwolnienia od podatku obejmujące-
go dochody przeznaczone na cele ochrony zdrowia. Je-
den z pacjentów pozwał szpital o zapłatę odszkodowa-
nia za błędy lekarskie popełnione w związku z jego 
leczeniem. Czy dochody, z których sfinansowano pono-
szone przez szpital koszty sądowe, mogą zostać uznane 
za przeznaczone na cele ochrony zdrowia, a więc docho-
dy zwolnione od podatku?
Dochód, z którego opłacono koszty sądowe, nie może zo-
stać uznany za wydatkowany na cele ochrony zdrowia. 
Tym samym dochód ten nie jest zwolniony od podatku. 
Wydatki te mogą jednak zostać zaliczone przez szpital 
do kosztów podatkowych. Szpital nie będzie mógł nato-
miast zaliczyć do nich ewentualnego odszkodowania za-
sądzonego przez sąd. W tym zakresie znajdzie zastoso-
wanie art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. Przepis ten wyłącza 
możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 
odszkodowań oraz kar umownych, między innymi z ty-
tułu wad wykonanych usług. Zapłaty takiego odszkodo-
wania szpital nie będzie mógł również uznać za wydat-
kowanie na cel uprawniający do zwolnienia, określonego 
w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. Wypłacenie odszkodowa-
nia pacjentowi nie jest bowiem wydatkowaniem docho-
du na cel statutowy szpitala (ochrona zdrowia).

10. Rachunkowe ujęcie 
wydatków sądowych

Poniesione koszty sądowe i egzekucyjne, jako koszty po-
średnio związane z działalnością operacyjną jednostki, za-
licza się – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 u.o.r. – do pozosta-
łych kosztów operacyjnych. Ewidencjonowane są na koncie 
zespołu 7 „Pozostałe koszty operacyjne” w momencie ich 
poniesienia – zarówno u wierzyciela, jak i u dłużnika:
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”, ewentualnie 
konto 100 „Kasa”.

Ewidencja zwrotu kosztów postępowania sądowego zasą-
dzonych wyrokiem na rzecz wierzyciela jest zależna od tego, 
czy jednostka tworzy odpisy aktualizujące należności (na 
należności dochodzone na drodze sądowej jednostki powin-
ny – co do zasady wyrażonej w art. 35b u.o.r. – dokonywać 
odpisów aktualizujących). Jeżeli należność była objęta odpi-
sem aktualizującym, to zasądzony zwrot kosztów postępo-
wania sądowego powiększa odpis aktualizujący należność:
Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”, ewentualnie 
konto 240 „Pozostałe rozrachunki”,
Ma konto 280 „Odpisy aktualizujące rozrachunki”.

Jeśli jednak należność nie była objęta odpisem aktualizu-
jącym, to zwrot kosztów powiększy konto „Pozostałe przy-
chody operacyjne”.
Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”, ewentualnie 
konto 240 „Pozostałe rozrachunki”,
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
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Jednostka skierowała do sądu należność od dłużnika w wysokości 10 000 zł. Koszty procesu sądowego wyniosły 
2000 zł. Na należności skierowane na drogę sądową jednostka utworzyła odpis aktualizujący. Sąd orzekł na korzyść 
wierzyciela zwrot należności głównej oraz kosztów procesu sądowego.
1. PK – skierowanie należności na drogę postępowania sądowego

Wn konto 244 „Należności dochodzone na drodze sądowej”  10 000,00 zł
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  10 000,00 zł

2. PK – odpis aktualizujący należność skierowaną na drogę postępowania sądowego
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  10 000,00 zł
Ma konto 280 „Odpisy aktualizujące rozrachunki”  10 000,00 zł

3. WB – koszty postępowania sądowego
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  2000,00 zł
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  2000,00 zł

4. PK – prawomocny wyrok sądu – zwrot należności głównej
Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  10 000,00 zł
Ma konto 244 „Należności dochodzone na drodze sądowej”  10 000,00 zł

5. PK – prawomocny wyrok sądu – zwrot kosztów sądowych
Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  2000,00 zł
Ma konto 280 „Odpisy aktualizujące rozrachunki”  2000,00 zł

Wariant 1 – Dłużnik uregulował całość zobowiązania
6. WB – uregulowanie całości zobowiązania przez dłużnika

Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  12 000,00 zł
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  12 000,00 zł

7. PK – rozwiązanie odpisu aktualizującego należność
Wn konto 280 „Odpisy aktualizujące rozrachunki”  12 000,00 zł
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”  12 000,00 zł

201 – Rozrachunki 
z odbiorcami

244 – Należności dochodzone 
na drodze sądowej

280 – Odpisy aktualizujące 
rozrachunki

Sp.)  10 000,00  10 000,00  (1 1)  10 000,00  10 000,00  (4 7)  12 000,00  10 000,00  (2

4)  10 000,00  12 000,00  (6  2 000,00  (5

5)  2 000,00

765 – Pozostałe koszty operacyjne 131 – Bieżący rachunek bankowy
760 – Pozostałe przychody 

operacyjne

2)  10 000,00 Sp.)   xxx  2 000,00  (3  12 000,00  (7

3)  2 000,00 6)  12 000,00

Wariant 2 –  Dłużnik nie uregulował zobowiązania, a egzekucja komornicza nie przyniosła pozytywnego rezultatu 
(komornik wydał postanowienie o nieściągalności)

6. PK – odpisanie należności jako nieściągalnej
Wn konto 280 „Odpisy aktualizujące rozrachunki”  12 000,00 zł
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  12 000,00 zł

201 – Rozrachunki z odbiorcami
244 – Należności dochodzone 

na drodze sądowej
280 – Odpisy aktualizujące 

rozrachunki

Sp.) 10 000,00  10 000,00  (1 (1)  10 000,00  10 000,00  (4) (6)  12 000,00  10 000,00  (2)

4) 10 000,00  12 000,00  (6    2 000,00  (5)

5)  2 000,00

765 – Pozostałe koszty operacyjne 131 – Bieżący rachunek bankowy

2)  10 000,00 Sp.)  xxx  2 000,00  (3

3)  2 000,00
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11. Przedsiębiorca także może być 
zwolniony z kosztów sądowych

Przedsiębiorcy, zarówno będący osobami fizycznymi, jak 
i osobami prawnymi, biorący udział w postępowaniu sądo-
wym, powinni pamiętać, że mogą starać się o zwolnienie 
z kosztów sądowych. Prawo do ubiegania się o zwolnienie 
od kosztów sądowych daje im m.in. ustawa o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych (art. 102 i 103).

I tak, o zwolnienie z kosztów podatkowych mogą się 
ubiegać:
■ osoby fizyczne – jeżeli złożą oświadczenie, z którego wy-

nika, że nie są w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzy-
mania koniecznego dla siebie i rodziny,

■ osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące 
osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność praw-
ną – jeżeli nie mają dostatecznych środków na uiszcze-
nie opłat sądowych.
Należy jednak pamiętać, że chwilowy brak środków 

pieniężnych na rachunku bankowym osoby prawnej nie 
uzasadnia domagania się zwolnienia od kosztów sądo-
wych (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 18 grud-

nia 1990 r., sygn. akt I CZ 217/90). Ubieganie się o zwol-
nienie z kosztów sądowych nie jest więc rzeczą prostą. 
Z możliwości uzyskania takiego zwolnienia może przed-
siębiorcę wykluczyć np. posiadanie zdolności kredy towej.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zwolnienie od kosztów sądowych osoby prawnej jest 
możliwe w sytuacji, gdy wykazane zostanie, że posiada-
ne przez nią aktywa nie wystarczają na pokrycie tych 
kosztów.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie nie osiągnęła 
dochodów z działalności gospodarczej. Nie wysta-
wiała faktur, jej bilans oraz rachunek zysków i strat 
jest zerowy. Władze spółki rozpoczynają proces z jed-
nym z kontrahentów i chcą się starać o zwolnienie 
z kosztów sądowych. Spółka składa do sądu wniosek 
o zwolnienie z kosztów sądowych.

Wzór. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Warszawa, 20 października 2014 r.
Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście
I Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82 
00-517 Warszawa 

Powód:
XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Okopowa 56
01-100 Warszawa
nr KRS 0000012345
reprezentowany przez członka zarządu Stefana Kowalskiego i Marcina Grabowskiego
uprawnionych do reprezentacji spółki

Pozwany:
Jan Nowak
ul. Smocza 12
01-101 Warszawa

WNIOSEK
o zwolnienie z kosztów sądowych

Działając w imieniu powoda, na podstawie art. 103 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil-
nych – wnoszę o zwolnienie z kosztów sądowych, ponieważ powód nie jest w stanie ich ponosić.

UZASADNIENIE
Powód zamierza w niniejszym postępowaniu dochodzić zasądzenia od pozwanego na jego rzecz odszkodowania za nie-
należyte wykonanie umowy zlecenia. Na skutek wadliwego wykonania umowy przez pozwanego powód poniósł straty 
finansowe w wysokości ok. 100 000 zł.
Dowód: umowa zlecenia z 12 stycznia 2014 r.
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Powód nie jest w stanie ponieść kosztów związanych z postępowaniem przed sądem. Dotyczy to:
– opłaty stosunkowej od wniesionego pozwu,
–  innych opłat, które pojawią się w toku postępowania (w szczególności w zakresie przeprowadzenia dowodu z opinii 

biegłego).

Celem wykazania, że zostały spełnione przesłanki udzielenia powodowi zwolnienia z kosztów postępowania, a więc 
wykazania przesłanek z art. 103 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedkładamy 
w załączeniu:
1) bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata,
2) rachunek przepływów pieniężnych – za okres styczeń 2014 r. do chwili obecnej,
3)  opinię niezależnego biegłego z zakresu rachunkowości co do stanu finansów spółki na 1 października 2014 r.,
4)  postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości XYZ 

Sp. z o.o. z uwagi na brak środków koniecznych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego,
5) oświadczenie zarządu spółki odnośnie do sytuacji finansowej powoda.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę i wywodzę jak na wstępie.

Stefan Kowalski  Marcin Grabowski 
Prezes Zarządu  Członek Zarządu
XYZ Sp. z o.o. XYZ Sp. z o.o.

Załączniki:
1) odpis KRS,
2) umowa zlecenia,
3) bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata,
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres styczeń 2014 r. do chwili obecnej,
5) opinia niezależnego biegłego z zakresu rachunkowości co do stanu finansów spółki,
6)  postanowienie Sądu w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości powoda z uwagi na brak 

środków koniecznych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego,
7) oświadczenie zarządu spółki odnośnie do sytuacji finansowej XYZ Sp. z o.o.

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. 

nr 74, poz. 397; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1328),
■ art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 

ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1328),
■ art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 

poz.  1100),
■ art. 102 i 103 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025; ost.  zm. Dz.U. 

poz. 1306).

Informacje i zamówienia – Biuro Obsługi Klienta: 
tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, 

e-mail: bok@infor.pl    www.sklep.infor.pl

PORADNIK
GAZETY PRAWNEJ
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ZMIANY PRAWA
19 listopada 2014 r.
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
Rozporządzenie Ministra Gospodar-
ki z 4 listopada 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udziela-
nia przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finanso-
wej niezwiązanej z programami 
operacyjnymi

Nowelizacja uruchamia nowy instru-
ment finansowy – fundusz pożyczkowy dla 
kobiet. Grupą docelową są kobiety prowa-
dzące lub planujące rozpoczęcie działalnoś-
ci gospodarczej. Pożyczka dla kobiet jest 
udzielana przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości na realizację przedsię-
wzięcia, którego celem jest uruchomienie 
działalności gospodarczej przez podmiot, 
który nie prowadzi jeszcze sprzedaży pro-
duktów lub usług i nie generuje zysków, 
bądź rozwój działalności gospodarczej. 
Agencja nie może udzielić pożyczki kobie-
cie zamierzającej podjąć lub wykonującej 
działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej. Pożyczka dla kobiet jest udzie-
lana na okres nieprzekraczający 5 lat, 
przy czym okres realizacji przedsięwzię-
cia objętego pożyczką nie może przekro-
czyć 12 miesięcy od dnia następnego po 
dniu zawarcia umowy pożyczki dla kobiet.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1609

29 listopada 2014 r.
NIEPEŁNOSPRAWNI
Ustawa z 10 października 2014 r. 
o zmianie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja przedłuża ważność kart 
parkingowych wydanych osobom niepeł-
nosprawnym. Karty parkingowe zachowu-
ją ważność do dnia określonego jako data 
ważności karty, jednak nie dłużej niż do 
30 czerwca 2015 r. Nowelizacja umożliwia 
korzystanie z kart parkingowych osobom 
niepełnosprawnym, które musiały złożyć 
wnioski o wydanie nowego orzeczenia 
o niepełnosprawności zgodnie z wymo-
giem ustawy z 23 października 2013 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-

gowym i oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1446).
Dz.U. z 2014 r. poz. 1589

15 grudnia 2014 r.
USŁUGI FINANSOWE
Ustawa z 23 października 2014 r. 
o odwróconym kredycie 
hipo tecznym

Ustawa określa zasady i tryb zawierania 
umowy odwróconego kredytu hipoteczne-
go, prawa i obowiązki stron oraz zasady 
rozliczenia zobowiązań z niej wynika-
jących. Odwrócony kredyt hipoteczny 
umożliwia osobom, którym przysługuje 
prawo własności albo prawo użytkowania 
wieczystego gruntu lub spółdzielcze wła-
nościowe prawo do lokalu, uzyskanie do-
datkowych środków finansowych w ra-
mach usług świadczonych przez banki. 
W ramach umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego instytucja kredytująca zobo-
wiązuje się oddać do dyspozycji kredyto-
biorcy na czas nieoznaczony określoną 
sumę środków pieniężnych, których spłata 
nastąpi po śmierci kredytobiorcy. Kredyto-
biorca zobowiązuje się do ustanowienia 
zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z na-
leżnymi odsetkami oraz innymi kosztami. 
Zabezpieczenie transakcji stanowi hipote-
ka ustanowiona na nieruchomości lub na 
określonym prawie do nieruchomości. 
Prawo do nieruchomości zostanie przenie-
sione na instytucję kredytującą dopiero po 
śmierci kredytobiorcy. Po śmierci benefi-
cjenta jego spadkobiercy mogą podjąć de-
cyzję o dokonaniu spłaty kredytu i za-
chowaniu prawa do nieruchomości lub 
o przeniesieniu prawa do nieruchomości 
na instytucję kredytującą.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1585

1 stycznia 2015 r.
PODATEK DOCHODOWY 
OD OSÓB FIZYCZNYCH
Ustawa z 26 września 2014 r. 
o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja zmienia zasady przesy-
łania przez zakłady pracy formularzy, 

których sporządzanie nakazuje usta-
wa o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i wprowadza obowiązek 
ich składania za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej. Z obowiąz-
ku tego zwolnieni będą jedynie płatni-
cy, którzy są zobowiązani sporządzić 
PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub PIT-40 
za dany rok dla nie więcej niż 5 podat-
ników, pod warunkiem że nie korzy-
stają z usług biura rachunkowego. 
Druki podatkowe dostarczane na pa-
pierze muszą zostać przekazane 
do urzędów skarbowych do końca 
stycznia roku następującego po ro-
ku podatkowym. Informacje PIT-8C, 
PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obli-
czenie podatku PIT-40 należy sporzą-
dzić i przesłać za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej do końca 
lutego roku następującego po roku 
podat kowym.

Pomimo że zmiany w zakresie prze-
syłania druków podatkowych zaczną 
obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., 
to obejmą one rozliczenia podatkowe 
za 2014 r.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1563

Rozporządzenie Ministra Finansów 
z 4 listopada 2014 r. 
w sprawie wzoru oświadczenia 
o wysokości wydatków związanych 
z inwestycją służącą zaspokojeniu 
potrzeb mieszka niowych

Rozporządzenie zawiera wzór oś-
wiadczenia o wysokości wydatków 
związanych z inwestycją służącą za-
spokojeniu potrzeb mieszkaniowych 
(PIT-2K). Wzór będzie miał zastoso-
wanie do zeznań podatkowych o wy-
sokości dochodu (przychodu) uzyska-
nego od 1 stycznia 2014 r. Nie dotyczy 
to sytuacji, gdy przed 1 stycznia 
2015 r. oświadczenie o wysokości 
wydatków związanych z inwestycją 
służącą zaspokojeniu potrzeb miesz-
kaniowych zostało złożone według 
wcześniej obowiązującego wzoru oś-
wiadczenia.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1597

Opracował Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 1 GRUDNIA 2014 R.

STAWKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r. wynosi 19% podstawy opodatkowania. Stawka podatku dochodowego od dywidend i in-
nych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP wynosi 19% uzyskanego przychodu.
Podstawa prawna:

■  art. 19 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. poz. 1563). 

LIMITY ODLICZEŃ

Rodzaj wydatku Limit odliczenia w 2014 r. Podstawa Uwagi

Odliczenia od podstawy opodatkowania

Darowizny

Darowizny przekazane na cele określone 
w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, organizacjom, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, 
prowadzącym działalność pożytku pub-
licznego w sferze zadań publicznych 
określonych w tej ustawie lub równoważ-
nym organizacjom, określonym w przepi-
sach regulujących działalność pożytku 
publicznego obowiązujących w innym niż 
RP państwie członkowskim UE lub in-
nym państwie należącym do Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, prowa-
dzącym działalność pożytku publicznego 
w sferze zadań publicznych

10% dochodu Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych 
w ust. 1 pkt 1 i 7 nie może przekroczyć 10% 
dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo 
w art. 7a ust. 1, z tym że odliczeniom nie podle-
gają darowizny na rzecz:
1) osób fizycznych,
2)  osób prawnych oraz jednostek organizacyj-

nych niemających osobowości prawnej, pro-
wadzących działalność gospodarczą polega-
jącą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 
elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, 
spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, 
a także pozostałych wyrobów alkoholowych 
o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wy-
robów z metali szlachetnych albo z udziałem 
tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Darowizny na cele kultu religijnego 10% dochodu Art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy Przekazywanie darowizn ponad limit jest dopusz-
czalne, jeżeli tak wynika z tzw. ustaw konkordato-
wych, m.in. o stosunku państwa do Kościoła 
Katolickiego.

Kredyty

Kwota kredytów (pożyczek) umorzo-
nych w związku z realizacją programu 
restrukturyzacji na podstawie odręb-
nych ustaw, zakwalifikowanych do stra-
conych kredytów (pożyczek) i zaliczo-
nych do kosztów uzyskania przychodów

20% kwoty kredytów (po-
życzek)

Art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy W bankach

Nowe technologie

Wydatki poniesione przez podatnika na 
nabycie nowych technologii

50% kwoty wydatków po-
niesionych przez podatni-
ka na nabycie nowej tech-
nologii, uwzględnionych 
w wartości początkowej, 
w części, w jakiej zosta-
ła zapłacona podmiotowi 
uprawnionemu w roku po-
datkowym, w którym nową 
technologię wprowadzo-
no do ewidencji środków 
trwałych oraz wartości 
niematerialnych i praw-
nych, lub w roku następu-
jącym po tym roku, oraz 
w której nie została zwró-
cona podatnikowi w ja-
kiejkolwiek formie

Art. 18b ustawy Za nowe technologie uważa się wiedzę technolo-
giczną w postaci wartości niematerialnych i praw-
nych, w szczególności wyniki badań i prac rozwo-
jowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub 
udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie 
jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 
ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej 
od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu 
ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso-
wania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615).

Podstawa prawna:

 ■  art. 18, 18b i 19a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. poz. 1563).
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LIMITY DLA SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Roczna kwota świadczeń 
między podmiotami powiązanymi 

Rodzaj transakcji

100 000 euro jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego

30 000 euro w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych

50 000 euro w pozostałych przypadkach

20 000 euro transakcja, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub 
pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju sto-
sującym szkodliwą konkurencję podatkową

Podstawa prawna:
 ■  art. 9a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. poz. 1563).

STAWKI PODATKU Z TYTUŁU PRZYCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ

Przychody Stawka Uwagi

z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, zna-
ków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności 
za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo 
do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia han-
dlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie 
przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)

20% 
przychodów

Stosuje się z uwzględnieniem umów w spra-
wie zapobieżenia podwójnemu opodatko-
waniu, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska.
W niektórych przypadkach ma zastosowa-
nie zwolnienie z art. 21  ust. 3 updop*.

z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub 
sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej 
za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w za-
kresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej 

20% 
przychodów 

Stosuje się z uwzględnieniem umów 
w sprawie zapobieżenia podwójnemu opo-
datkowaniu, których stroną jest Rzeczpo-
spolita Polska.

z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług rekla-
mowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i po-
zyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

20% 
przychodów

 Jw.

z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w por-
tach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjąt-
kiem ładunków i pasażerów tranzytowych

10% 
przychodów

Jw.

uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa 
żeglugi powietrznej

10% 
przychodów

Jw.

* Nie dotyczy spółek komandytowo-akcyjnych
Podstawa prawna:

■ art. 21 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. poz. 1563).

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH W 2015 R.
I. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w kasie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załącz-
niku do rozporządzenia.

CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz. Symbol PKWiU1) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

1 2 3

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług 
podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0) 

2 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

3 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody

4 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych

5 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

6 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

7 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

8 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
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9 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recy-
klingu

10 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

11 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

12 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłącze-
niem:
–  usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 

38.22.21.0) 

13 39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
–  dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę 

(Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
–  dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny 

ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany
–  dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny 

ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

18 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

19 ex 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe
– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

21 ex 55.90.1 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem 
z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0
–  dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłącze-

niem usług hotelarskich i turystycznych) 
Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te w całości są udokumentowane fakturą

22 bez względu 
na symbol PKWiU

Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy o VAT

23 bez względu 
na symbol PKWiU

Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy o VAT, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których 
mowa w poz. 22

24 bez względu 
na symbol PKWiU

Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o któ-
rych mowa w poz. 22

25 64–66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

26 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te w całości są udokumentowane fakturą

27 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te w całości są udokumentowane fakturą

28 bez względu 
na symbol PKWiU

Czynności notarialne

29 ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) 

30 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

31 ex 85 Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:
–  usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
–  usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
–  usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11) 

32 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne

33 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

34 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne
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II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

35 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków 
lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach 
administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

36 Dostawa nieruchomości

37 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną 
czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika 
lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących 
zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) 

38 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usłu-
gę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
(odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest 
członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

39 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

40 Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym 
przyjmują należność i wydają towar

41 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym 
przyjmują należność:
1) w bilonie lub banknotach, lub
2)  innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji 

zapłata dotyczyła
42 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bez-

płatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, 
a w przypadkach tego wymagających również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na 
pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie) 

43 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

44 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT
45 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla 

uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
46 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy
47 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
48 Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi 

rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy
49 Dostawa towarów lub świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczone przez podatnika do środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Objaśnienie:
ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

1)  Zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 paździer-
nika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

II. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej w 2015 r.
Rodzaj zwolnienia Z obowiązku ewidencjonowania zwalnia się podatników: Uwagi

1 2 3 4

1.  Zwolnienie podmiotowe dla 
podatników kontynuujących 
działalność

u których kwota obrotu* nie przekroczyła w poprzednim 
roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Zwolnienia nie stosuje się w przy-
padku podatników, którzy w po-
przednim roku podatkowym byli 
obowiązani do ewidencjonowania 
lub przestali spełniać warunki do 
zwolnienia.

rozpoczynających w poprzednim 
roku podatkowym dostawę towarów 
lub świadczenie usług**, jeżeli kwo-
ta obrotu* z tego tytułu

nie przekroczyła, w proporcji do 
okresu wykonywania tych czynno-
ści w poprzednim roku podatko-
wym, kwoty 20 000 zł.

2.  Zwolnienie podmiotowe dla 
podatników rozpoczynają-
cych działalność

rozpoczynających po 31 grudnia 
2014 r. dostawę towarów lub świad-
czenie usług**

jeżeli przewidywany przez podatni-
ka obrót z tego tytułu nie przekro-
czy, w proporcji do okresu wykony-
wania tych czynności w danym roku 
podatkowym, kwoty 20 000 zł.

3.  Zwolnienie ze względu na 
„udział procentowy obrotów”

którzy dokonują dostawy towarów 
lub świadczą usługi** zwolnione 
z obowiązku ewidencjonowania, 
wymienione w części I załącznika 
do rozporządzenia

w przypadku gdy w poprzednim roku 
podatkowym udział procentowy obro-
tów* zwolnionych z ewidencjonowa-
nia na podstawie części I załącznika 
do rozporządzenia w całości obro-
tów* był wyższy niż 80%.

Zwolnienia nie stosuje się w przy-
padku podatników, którzy w pierw-
szym lub drugim półroczu poprzed-
niego roku podatkowego osiągnęli 
udział procentowy obrotu równy lub 
niższy niż 80%.
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4.  Zwolnienie ze względu na 
„udział procentowy obrotów” 
u podatników rozpoczynają-
cych działalność

rozpoczynających po 31 grudnia 
2014 r. dostawę towarów lub świad-
czenie usług**

jeżeli przewidywany przez podat-
nika udział procentowy obrotów* 
zwolnionych z ewidencjonowania 
na podstawie części I załącznika do 
rozporządzenia w całości obrotów* 
za okres pierwszych sześciu mie-
sięcy wykonywania tych czynności 
będzie wyższy niż 80%.

Dotyczy sytuacji, gdy przewidywa-
ny okres prowadzenia działalności 
w danym roku wynosi minimum 
6 miesięcy.

jeżeli przewidywany przez podatni-
ka udział procentowy obrotów* 
zwolnionych z ewidencjonowania 
na podstawie części I załącznika do 
rozporządzenia w całości obrotów* 
za okres do końca roku, będzie 
wyższy niż 80%.

Dotyczy sytuacji, gdy przewidywany 
okres prowadzenia działalności 
w danym roku jest krótszy niż 6 mie-
sięcy.

*  Dotyczy obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
**  Dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rol-

ników ryczałtowych.
Na potrzeby stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie uwzględnia się obrotu (zreali zowanego lub przewidywanego) ze 
sprzedaży nieruchomości, środków trwałych i wartości niematerial nych i prawnych.

Podstawa prawna:

■  rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrują-
cych (Dz.U. poz. 1544).

ULGA NA ZAKUP KASY REJESTRUJĄCEJ

Podmiot uprawniony Podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w kasie w obowiązujących terminach

Podstawa obliczenia ulgi Kwoty wydatkowane na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) 
ewidencjonowania

Wysokość ulgi 90% ceny zakupu kasy (netto), nie więcej niż 700 zł

Uprawnienie podatnika Prawo do odliczenia kwoty ulgi na zakup kasy od należnego podatku VAT 

Podstawa prawna:

■  art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1171).

STAWKI PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
Rodzaj czynności Stawka

Umowa sprzedaży: 
– nieruchomości
– rzeczy ruchomych
– prawa użytkowania wieczystego
– własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
– spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
–  wynikających z prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

2%

Umowa sprzedaży innych praw majątkowych 1%

Umowa zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
–  przy przeniesieniu własności: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego 

prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: 
prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

2%

–  przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1%
Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności 1%*

Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2%*

Ustanowienie hipoteki:
– na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%
– na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł
Umowa spółki 0,5%

*  Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania 
podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

   1)  podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmia-
ny, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;
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   2)  biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania 
otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem 
pocztowym.

Limitowane kwotowo zwolnienia z PCC

Rodzaj czynności zwolnionej z PCC Ograniczenie kwotowe zwolnienia

1. Sprzedaż rzeczy ruchomej Zwolnienie obowiązuje, jeżeli cena sprzedaży nie przekracza 1000 zł.

2.  Pożyczka pieniężna udzielona na podstawie umowy zawartej 
między osobami bliskimi

     (w przypadku gdy pożyczkobiorcą jest małżonek, zstępny, wstępny, 
pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha)

Zwolnienie dotyczy pożyczek w wysokości przekraczającej 9637 zł.
Warunkiem zwolnienia jest: 
–  złożenie deklaracji PCC w terminie 14 dni od zawarcia umowy pożyczki,
–  wpłata pożyczki na rachunek pożyczkobiorcy lub przekazanie po-

życzki przekazem pocztowym.

3.  Pożyczka udzielona na podstawie umowy zawartej z osobami zali-
czonymi do I grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn

     (w przypadku gdy pożyczkobiorcą jest: małżonek, zstępny, wstępny, 
pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie)

Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli kwota pożyczki nie przekracza 9637 zł.

4.  Pożyczki udzielane na podstawie umów z innymi osobami niż 
wymienione w pkt 2 i 3

Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli kwota pożyczki nie przekracza 
5000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów – w okre-
sach 3 kolejnych lat kalendarzowych.

Podstawa prawna:

■ art. 7 i 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649; ost. zm. Dz.U. nr 229, 
poz. 1496).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2014 R. I 2015 R.
Termin płatności podatku:
Podatek od nieruchomości przez osoby fizyczne jest płatny w ratach, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe płacą obliczony w deklaracji podatek w ratach – w ter-
minie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
Kwoty stawek podatku od nieruchomości określa uchwała rady gminy w wysokości nie wyższej niż stawki podane w tabeli poniżej.

Budynki i budowle 2014 r. 2015 r.
Budynki mieszkalne lub ich części 0,74 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,75 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz bu-
dynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

23,03 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

23,13 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,80 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,70 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,73 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,77 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej

Budowle 2% wartości 2% wartości

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł
od 1 m2 powierzchni

0,90 zł
od 1 m2 powierzchni

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych

4,56 zł
od 1 ha powierzchni

4,58 zł
od 1 ha powierzchni

Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoś-
ci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,46 zł
od 1 m2 powierzchni

0,47 zł
od 1 m2 powierzchni

Podstawa prawna:

■ art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849),
■ obwieszczenie MF z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724),
■ obwieszczenie MF z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718).

7.2. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2015 R.
Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała rady gminy, na terenie której podatnik ma miejsce zamiesz-

kania lub siedzibę. Uchwała rady gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych w granicach stawek 
minimalnych i maksymalnych podanych w tabeli poniżej.
Termin płatności podatku:
Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania w dwóch ratach:
 I rata – do 15 lutego,
 II rata – do 15 września.
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Stawki maksymalne w 2015 r. Stawki minimalne w 2015 r.

Podział stawek w zależności 
od dopuszczalnej masy całkowitej

lub ilości miejsc siedzących 
(w przypadku autobusów)

W 2015 r. maksymalna
stawka podatku 

nie może przekroczyć

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

W 2015 r. minimalna 
stawka podatku w zł

Nie mniej Mniej niż

Oś 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 

lub równoważnym

Inne 
systemy 

zawieszenia

1 2 3 4 5 6

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

–  powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie
–  powyżej 5,5 do 9 ton włącznie
–  powyżej 9 ton

821,45 zł
1370,38 zł
1644,45 zł

– – – –

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

– 3138,07 zł Dwie osie

12 13 0 138,95

13 14 138,95 383,99

14 15 383,99 540,96

15 540,96 1224,18

Trzy osie

12 17 138,95 241,69

17 19 241,69 495,77

19 21 495,77 643,73

21 23 643,73 991,52

23 25 991,52 1541,49

25 991,52 1541,49

Cztery osie i więcej

12 25 643,73 652,76

25 27 652,76 1018,62

27 29 1018,62 1617,14

29 31 1617,14 2398,61

31 1617,14 2398,61

3.  Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

– 1918,50 zł – – – –

4.  Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

– do 36 ton włącznie
– powyżej 36 ton

2425,51 zł
3138,07 zł

Dwie osie

12 18 0 37,29

18 25 259,78 469,81

25 31 547,73 898,94

31 1381,13 1894,94

Trzy osie

12 40 1218,53 1684,91

40 1684,91 2492,33

5.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą do 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

– 1644,45 zł – – – –

6.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

– do 36 ton włącznie
– powyżej 36 ton

1918,50 zł
2425,51 zł

Jedna oś

12 18 0 24,89

18 25 173,93 312,84

25 312,84 548,86
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1 2 3 4 5 6

Dwie osie
12 28 205,57 302,69
28 33 599,67 831,18
33 38 831,18 1262,56
38 1123,66 1662,33

Trzy osie
12 38 661,79 921,50
38 921,50 1252,40

7. Autobusy
W zależności od liczby miejsc do siedzenia:
– mniejszej niż 30 miejsc
–  równej lub wyższej niż 30 miejsc

1918,50 zł 
2425,51 zł

– – – – 

Podstawa prawna:
■ art. 8, art. 10 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849),
■ obwieszczenie Ministra Finansów z 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. 
(M.P. poz. 895).

NOMINALNY WYMIAR CZASU PRACY W 2014 R. I 2015 R.*

Miesiąc 
Wymiar (godz.) 

Miesiąc 
Wymiar (godz.)

w 2014 r. w 2015 r. w 2014 r. w 2015 r.

styczeń 168 160 lipiec 184 184
luty 160 160 sierpień 160 160

marzec 168 176 wrzesień 176 176
kwiecień 168 168 październik 184 176

maj 160 160 listopad 144 160
czerwiec 160 168 grudzień 168 168

* Wymiar dla osób pracujących w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku.

Podstawa prawna:

■ art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).

MAKSYMALNE MIESIĘCZNE KWOTY RYCZAŁTU ZA UŻYWANIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Okres obowiązywania Gmina i miasto

Dla samochodu osobowego
o pojemności skokowej silnika

do 900 cm3 powyżej 900 cm3

od 14 listopada 2007 r. 

do 100 tys. mieszkańców (limit 300 km) 156,42 zł 250,74 zł

ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (limit 500 km) 260,70 zł 417,90 zł

ponad 500 tys. mieszkańców (limit 700 km) 364,98 zł 585,06 zł

Podstawa prawna:

■ § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271; ost. zm. Dz.U. 
z 2011 r. nr 61, poz. 308). 

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH NA ROK 2014
Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłat

1 2 3

1 dla opakowań wymienionych w tabeli 1 4,69 zł za 1 kg
2  dla produktów wymienionych w poz. 1 w tabeli 2 3,14 zł za 1 kg
3 dla produktów wymienionych w poz. 3 w tabeli 2 3,14 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 12,55 zł 

za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej)

Tabela 1. Rodzaje opakowań

Poz. Symbol PKWiU Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

1 2 3

1 
2 

bez względu na symbol PKWiU 
bez względu na symbol PKWiU 

opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania z aluminium
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1 2 3

3
4 
5 
6 

bez względu na symbol PKWiU 
bez względu na symbol PKWiU 
bez względu na symbol PKWiU 
bez względu na symbol PKWiU 

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej
opakowania z papieru i tektury
opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami
opakowania z drewna

Tabela 2. Rodzaje pozostałych produktów

Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu

1 23.20.18-50 
z wyłączeniem: 
23.20.18-50.10 
23.20.18-50.40 
23.20.18-50.60 
23.20.18.50-80 
23.20.40 

oleje smarowe,
z wyłączeniem:
oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny
oleje białe, parafina ciekła
mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne
oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje
oleje odpadowe

2 (uchylona)
3 25.11.11 

25.11.13-55.00 

25.11.13-57.00 

25.11.14-04 
25.11.14-06.00 

25.11.14-08.00 
25.11.14-10.00 
25.11.20 
25.12.10-30.00 
25.12.10-50.00 
25.12.10-90.00 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku 
obciążenia <= 121
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku 
obciążenia > 121
opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych
opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie 
i przemyśle
opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe
opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane
opony używane pneumatyczne z gumy
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych
opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

Podstawa prawna:

■ załącznik do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1413),
■ obwieszczenie Ministra Środowiska z 3 września 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014 (M.P. poz. 775).

OPŁATY REJESTROWE I ROCZNE ORAZ OPŁATY PRODUKTOWE WPROWADZAJĄCYCH SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Poz. Numer i nazwa grupy i rodzaju sprzętu 

Szczegółowa 
stawka w zł za 1 kg 

wprowadzonego 
sprzętu

1 2 3

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

1 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 1,80

2 2. Chłodziarki 1,80

3 3. Zamrażarki 1,80

4 4.  Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności 1,80

5 5. Pralki 1,80

6 6. Suszarki do ubrań 1,80

7 7. Zmywarki 1,80

8  8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki 1,80

9  9. Piece elektryczne 1,80

10 10. Elektryczne płyty grzejne 1,80

11 11. Mikrofalówki 1,80

12 12.  Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności 1,80

13 13. Elektryczne urządzenia grzejne 1,80
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1 2 3

14 14. Grzejniki elektryczne 1,80

15 15.  Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych 1,80

16 16. Wentylatory elektryczne 1,80

17 17. Urządzenia klimatyzacyjne 1,80

18 18.  Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący 1,80

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

19  1. Odkurzacze 1,80

20  2. Zamiatacze do dywanów 1,80

21  3. Pozostałe urządzenia czyszczące 1,80

22  4.  Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych 1,80

23  5.  Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań 1,80

24  6. Tostery 1,80

25  7. Frytownice 1,80

26  8.  Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań 1,80

27  9. Noże elektryczne 1,80

28 10.  Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urzą-
dzenia do pielęgnacji ciała

1,80

29 11.  Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu 1,80

30 12. Wagi 1,80

31 13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1,80

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

A. Scentralizowane przetwarzanie danych:

32 1. Komputery duże 1,80

33 2. Stacje robocze 1,80

34 3. Jednostki drukujące 1,80

B. Komputery osobiste:

35  1.  Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 1,80

36  2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura 1,80

37  3. Notebooki 1,80

38  4. Notepady 1,80

39  5. Drukarki 1,80

40  6. Sprzęt kopiujący 1,80

41  7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania 1,80

42  8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe 1,80

43  9.  Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji dro-
gą elektroniczną 

1,80

44 10. Terminale i systemy użytkownika 1,80

45 11. Faksy 1,80

46 12. Teleksy 1,80

47 13. Telefony 1,80

48 14. Automaty telefoniczne 1,80

49 15. Telefony bezprzewodowe 1,80

50 16. Telefony komórkowe 1,80

51 17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne 1,80

52 18.  Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii 
telekomunikacyjnej 

1,80
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1 2 3

4. Sprzęt audiowizualny

53 1. Odbiorniki radiowe 1,80

54 2. Odbiorniki telewizyjne 1,80

55 3. Kamery wideo 1,80

56 4. Sprzęt wideo 1,80

57 5. Sprzęt hi-fi 1,80

58 6. Wzmacniacze dźwięku 1,80

59 7. Instrumenty muzyczne 1,80

60 8.  Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub 
innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych 

1,80

5. Sprzęt oświetleniowy

61 1.  Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodar-
stwach domowych 

1,80

62 2. Liniowe lampy fluorescencyjne 18,00

63 3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne 18,00

64 4.  Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe 18,00

65 5. Niskoprężne lampy sodowe 18,00

66 6.  Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek 1,80

6.  Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemy-
słowych

67 1. Wiertarki 1,80

68 2. Piły 1,80

69 3. Maszyny do szycia 1,80

70 4.  Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, 
nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów 

1,80

71 5.  Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zasto-
sowań 

1,80

72 6.  Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań 1,80

73 7.  Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazo-
wych innymi metodami 

1,80

74 8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych 1,80

75 9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne 1,80

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

76 1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe 1,80

77 2. Kieszonkowe konsole do gier wideo 1,80

78 3. Gry wideo 1,80

79 4.  Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania 1,80

80 5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi składowymi 1,80

81 6.  Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem lub innym podobnym artykułem 1,80

82 7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 1,80

8.  Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów

83 1. Sprzęt do radioterapii 1,80

84 2. Sprzęt do badań kardiologicznych 1,80

85 3. Sprzęt do dializoterapii 1,80

86 4. Sprzęt do wentylacji płuc 1,80

87 5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną 1,80

88 6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in vitro 1,80
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89 7. Analizatory 1,80

90 8. Zamrażarki laboratoryjne 1,80

91 9. Testy płodności 1,80

92 10.  Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub 
niepełnosprawności 

1,80

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli

93 1. Czujniki dymu 1,80

94 2. Regulatory ciepła 1,80

95 3. Termostaty 1,80

96 4.  Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny 1,80

97 5.  Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterow-
niczych) 

1,80

10. Automaty do wydawania

98 1. Automaty do wydawania napojów gorących 1,80

99 2.  Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami 1,80

100 3. Automaty do wydawania produktów stałych 1,80

101 4. Automaty do wydawania pieniędzy – bankomaty 1,80

102 5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty 1,80

Stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Lp.
Roczny obrót netto1) 

wprowadzającego sprzęt

Stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (zł)

dla mikroprzedsiębiorców dla pozostałych przedsiębiorców

1 do 500 000 zł 50 500
2 powyżej 500 000 zł do 5 000 000 zł 100 2000
3 powyżej 5 000 000 zł 200 4000

Objaśnienie:
1) Przez „roczny obrót netto” rozumie się obrót netto ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poprzednim roku obrotowym.

Podstawa prawna:

■ załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz.U. 
nr 19, poz. 152),
■ rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. nr 236, 
poz. 1649).

OPŁATY REJESTROWE I ROCZNE ORAZ OPŁATY PRODUKTOWE WPROWADZAJĄCYCH BATERIE I AKUMULATORY

Opłata produktowa od zużytych baterii i akumulatorów przenośnych

Rodzaje produktów Opłata produktowa

Zużyte baterie przenośne
9 zł/kg

Zużyte akumulatory przenośne

Stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej wprowadzających baterie i akumulatory

Lp.
Roczny obrót netto1) 

wprowadzającego sprzęt

Stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (zł)

dla mikroprzedsiębiorców dla pozostałych przedsiębiorców

1 do 500 000 zł 50 250

2 powyżej 500 000 zł do 5 000 000 zł 100 500

3 powyżej 5 000 000 zł 200 1000

Objaśnienie:
1) Przez „roczny obrót netto” rozumie się obrót netto ze sprzedaży baterii i akumulatorów w poprzednim roku obrotowym.

Podstawa prawna:

■  rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz.U. nr 215, poz. 1672),
 ■ rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. nr 149, 
poz. 1209).
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Joanna Dmowska – redaktor naczelna „Biuletynu VAT” poleca:

Są to publikacje, które powinien mieć każdy podatnik VAT. Publikacja „500 pytań o VAT” 
zawiera konkretne odpowiedzi ekspertów na pytania, które zadają sobie aktualnie podatnicy 
VAT, podstawę prawną udzielonej odpowiedzi oraz stanowisko organów podatkowych. 
E-book zawiera przegląd najnowszych interpretacji dotyczących  
nowych przepisów VAT.

Zamów komplet VAT. Polecam!
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