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„Prawno- podatkowo- księgowe aspekty aportów w postaci wartości niematerialnych i prawnych 
z uwzględnieniem prawa krajowego i europejskiego” 

 
3 grudnia 2012 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 09:59: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat  – Prawno-podatkowo-księgowe aspekty aportów w postaci wartości 
niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem prawa krajowego i europejskiego. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani MONIKA KRÓL-
STĘPIEŃ - Biegły rewident, członek Zarządu Quatro Sp. z o.o., asystent w Katedrze Rachunkowości 
Finansowej i Kontroli  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:01: Wykładowca w ramach studiów podyplomowych  i szkoleniowiec 
na stałe współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Biegłych 
Rewidentów w zakresie szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów, procedur poprawnego 
zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych oraz  szkoleń z rachunkowości, podatków i 
audytu. 
 
[Główny]: Omega wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:01: Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształceniach spółek prawa handlowego, 



strona 2 z 10 

 

zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych 
w tym z udziałem kapitału zagranicznego. 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:02: Witam serdecznie! 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Informacje na temat Eksperta znajdą Państwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj 
z ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Główny]: Vektor wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Szanowna Państwo, zacznijmy nasze spotkanie od odpowiedzi na 
pytanie: jakie są sposoby wnoszenia wkładów niepieniężnych? 
 
[Główny]: WiGo wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: Maksymalna ilość znaków do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: W międzyczasie osobom, które weszły do czatu z lekkim 
opóźnieniem, wyjaśniam, że zapis czatu widoczny jest tylko od momentu, kiedy wejdzie się do systemu. 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:03: Definicja wkładu niepieniężnego na bazie UoR = zasób majątkowy 
o charakterze:  
–  rzeczowym,  
–  niematerialnym lub  
–  finansowym z wyjątkiem gotówki i pieniądza bankowego,  
który może być uznany za składnik aktywów spółki i spełnia warunki ujmowania w jej bilansie, czyli:  
•  będzie kontrolowany przez spółkę,  
•  ma wiarygodnie określoną wartość i  
•  spowoduje w przyszłości wpływ do spółki korzyści ekonomicznych> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:04: Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie www.darr.pl w 
zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:04: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam Państwa do zadawania 
pytań. 
 
[Luna] 10:04: Witam, mam pytanie dot. właśnie wkładów niepieniężnych – co się na nie składa? 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:05: Przedmiotem może być składnik, który posiada zdolność 
aportową. 
Cechy wkładu niepieniężnego – w doktrynie prawa handlowego oraz w orzecznictwie:  
•  dopuszczenie do obrotu prawnego,  
•  możliwość ustalenia wartości ekonomicznej,  
•  możliwość umieszczenia w bilansie spółki,  
•  zbywalność przedmiotu prawa,  
•  ekwiwalentność w stosunku do wkładu pieniężnego,  
•  przydatność przedmiotu aportu dla spółki,  
•  możliwość wejścia do masy upadłościowej lub likwidacyjnej > 
 

http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
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[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:06: Do wkładów niepieniężnych w zakresie praw na dobrach 
niematerialnych zalicza się: 
•  prawo z patentu na wynalazek, 
•  prawo do uzyskania patentu na wynalazek, 
•  prawo ze świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, 
•  prawo do uzyskania świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, 
•  prawo z zarejestrowanego znaku towarowego, 
•  prawo z majątkowego prawa autorskiego, 
•  licencja na korzystanie z wynalazku, 
•  licencja na korzystanie ze świadectwa ochronnego, 
•  licencja na korzystanie ze znaku towarowego> 
 
[Główny]: Gość76 wszedł o godz. 10:07 
 
[Główny]: BSC wszedł o godz. 10:09 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:10: Zapraszam Państwa do zadawania pytań 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:10: Oprócz  na dobrach niematerialnych przedmiotem wkładów 
niepieniężnych mogą być również na:  
•  zasoby rzeczowe,  
•  prawa obligacyjne,  
•  prawo do przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części> 
 
[WiGo] 10:10: Dzień Dobry. Aport w prawie wspólnotowym zgodnie z art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE 
jest czynnością opodatkowaną. Uznając , że aport składników majątku podlega opodatkowaniu 
podatkiem VAT, państwa członkowskie muszą rozstrzygnąć we własnym zakresie , czy aport jest 
odpłatną czy nieodpłatną dostawą towarów. Dla nas nie jest do końca jasne jak  to wygląda w Polsce. 
 
[WiGo] 10:10: Jesteśmy podatnikiem VAT. Wnosimy do spółki kapitałowej w postaci aportu prototyp 
produktu. Prosimy zatem o informacje czy nasz aport podlegać będzie dodatkowemu opodatkowaniu 
VAT ? 
 
[Tyna] 10:11: Dzień dobry, a czy prawo użytkowania wieczystego jest wkładem niepieniężnym i z czego 
to wynika? 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:14: Podleganie opodatkowaniu czynności wniesienia aportów 
oznacza, że:  
•  czynność wniesienia aportu podlega opodatkowaniu, jeżeli wnoszącym aport jest podatnik VAT,  
•  wniesienie aportu podlega opodatkowaniu, jeżeli przedmiotem aportu jest czynność podlegająca 
opodatkowaniu VAT,  
•  aport podlega opodatkowaniu w sposób uzależniony od tego, co jest przedmiotem aportu> 
 
[WiGo] 10:16: Dziękuję za odpowiedz. 
 
[Omega] 10:17: Witam, czy mogłaby Pani powiedzieć mi co może być wkładem komandytariusza w 
spółce komandytowej? 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:17: Po 31 marca 2009 wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek 
prawa handlowego (a także cywilnego) podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, określonych w 
przepisach o podatku od towarów i usług, w zależności od przedmiotu wkładu, za wyjątkiem aportów w 
postaci  przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:21: odpowiedz dla WiGo: Z treści pytania wynika, nie wynika, czy  
osoby wnoszące autorskie prototyp produktu są podatnikami VAT (w związku z prowadzeniem 



strona 4 z 10 

 

działalności gospodarczej polegającej ). Nie wiem, czy prototyp został opracowany w ramach 
prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej (a więc w ramach czynności wykonywanych jako 
podatnik VAT) czy też nie. Tylko gdyby było to w ramach działalności to czynność taka podlegać będzie 
opodatkowaniu VAT. 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:24: Odpowiedz dla Tyna; W zakresie praw rzeczowych wkładami 
niepieniężnymi są: 
•  prawo własności rzeczy ruchomych oraz nieruchomości, 
•  prawo użytkowania wieczystego, 
•  prawo użytkowania lub pobierania pożytków z rzeczy ustanowione na rzecz spółki. 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:24: wynika to z faktu, ze prawa rzeczowe maja zdolność aportowa> 
 
[Główny]: Agnieszka wszedł o godz. 10:26 
 
[WiGo] 10:26: Jesteśmy podatnikami VAT. Ujęłam tę kwestię w drugiej części mojego pytania. Niestety 
liczba znaków ograniczyła mój wywód ;) Prototyp wykonaliśmy jako firma. Bardzo dziękuję za 
wyjaśnienie. 
 
[Nika] 10:26: Jak można zakwalifikować licencje na korzystanie ze znaku towarowego? 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:28: Odpowiedz dla Omega: Przedmiot wkładów: 
• środki trwałe (nieruchomości i ruchomości, prawo wieczystego użytkowania gruntu)  
• Wartości niematerialne (prawa autorskie, patentowe, do znaku towarowego, know – how, licencje, 

wzory użytkowe) 
• Akcje i udziały w innych podmiotach  
• Inne aktywa finansowe (inne niż środki pieniężne)  
• Zapasy (materiały, towary, produkty zakończone i niezakończone, w tym konwersja wierzytelności na 

kapitał) 
• Należności (wierzytelności bezsporne i windykowane) 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:28: • Przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część 
• Dodatkowo w spółkach osobowych : prawa niezbywalne lub świadczenie pracy> 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:32: Odpowiedz dla Nika: Proszę o doprecyzowanie pytanie? O jaką 
kwalifikację chodzi? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:32: Mamy 2 pytania oczekujące: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:33: Przepraszam, nie mamy już pytań oczekujących 
 
[Robert] 10:34: Witam Panią, interesuję mnie dość ogólne pytanie. Mianowice,  co oznacza pojęcie 
aportu? 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:36: Odpowiedź dla Robert: Aport = Wkład niepieniężny 
–  Kategoria nie zdefiniowana na gruncie prawa 
–  prawo posługuje się tym terminem jako kategorią normatywną 
 
[Główny]: Jacek Doskocz wszedł o godz. 10:36 
 
[Główny]: WiGo wyszedł o godz. 10:39 
 
[Główny]: sh wszedł o godz. 10:39 
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[Główny]: Nika wyszedł o godz. 10:40 
 
[sh] 10:42: Sytuacja: 
Podatnik VAT obejmuje udziały w spółce z o.o. pokrywając je wkładem niepieniężnym w postaci WNiP 
(know – how, w tym patenty). Wartość nominalna udziałów odpowiada wartości  netto wkładu, zatem 
Podatnik wystawia spółce fakturę, w której określa wartość transakcji powiększa o 23% VAT. Spółka 
przekazuje Podatnikowi udziały i przelewa na konto Podatnika stosowny podatek VAT (który następnie 
odzyskuje z US lub rozlicza w sprzedaży). 
 
[sh] 10:43: Pytanie: 
1. Czy wartość VAT, który spółka przelała do podatnika powinien być rozpoznawany u niego jako 
przychód do opodatkowania CIT> 
2. Jeśli tak, to czy istnieje sposób na uniknięcie takiego zakwalifikowania przelewu spółki na rzecz 
Podatnika? 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:49: Odpowiedz dla sh: VAT należny   
 W zależności od tego co ustalą strony wartość objętych udziałów może być wartością netto lub brutto 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:50: Dwie ekonomicznie uzasadnione możliwości, 
1. cena nabycia udziałów (akcji) jest równa wartości netto przedmiotu wkładu, 
2. cena nabycia udziałów (akcji) obejmuje podatek VAT – jest zatem równa wartości brutto przedmiotu 
wkładu. 
W pierwszym wypadku  
wnoszący wkład niepieniężny obciąża spółkę (otrzymującego) kwotą VAT należnego.  
wartość netto wnoszonego wkładu jest wówczas równa wartości nabytych udziałów w spółce osobowej, 
lub nominalnej lub wyższej od niej wartości emisyjnej nabytych udziałów 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:52: Ministerstwo Finansów wydało interpretację (zmieniając 
dotychczasowe stanowisko), zgodnie z którą jeśli aportobiorca odzyska VAT od otrzymanego 
opodatkowanego aportu i odzyskaną kwotę zwróci aportodawcy, wówczas ten musi uznać otrzymaną 
kwotę za przychód opodatkowany podatkiem dochodowym. I interpretacje są nadal wydawane zgodnie 
ze stanowiskiem MF> 
 
[Vektor] 10:55: Witam Panią, czy może Pani powiedzieć czy nieruchomość może być wkładem 
w spółkach osobowych? 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:56: Tak jak najbardziej nieruchomości mają zdolność aportową 
 
[Jacek Doskocz] 10:57: Mam takie zagadnienie. Jest przygotowywany patent z udziałem osób, które nie 
są pracownikami spółki zoo., jak wówczas ustalić do kogo należy patent (kto czerpie korzyści). 
Aktualnie sytuacja jest komfortowa bo wszyscy chcą współpracy, przykładają się do pracy i chcą sukcesu.  
Na dzień dzisiejszy nie jest określona metoda komercjalizacji: 
-  czy produkcja wewnątrz spółki 
-  czy odsprzedaż, licencjonowanie 
-  czy założenie nowej spółki poświęconej tylko temu 
Jak najlepiej teraz postąpić/pokierować? 
 
[Jacek Doskocz] 10:57: Dzień Dobry 
 
[Vektor] 10:58: Dziękuje za odpowiedź 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 10:58: odpowiedź dla Vektor: Trzeba jednak pamiętać, iż ich skuteczne 
przeniesienie musi nastąpić  w formie aktu notarialnego> 
 
[Vektor] 10:59: Oczywiście, mam świadomość. 
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[BSC] 11:06: Czy przedsiębiorstwo wniesione w całości aportem do spółki z o.o. zawsze zaprzestaje 
swojej działalności pod dotychczasową firmą, a dalsza działalność gospodarcza jest prowadzona 
wyłącznie pod firmą spółki z o.o.?> 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:07: Odpowiedz dla Jacek Doskocz: Moim zdaniem zasady czerpania 
korzyści z opracowania patentu powinny być doprecyzowane na wstępie. Unikniecie Państwo 
w przyszłości sporów. Rozumiem, że osoby opracowujące patent nie wiąże żadna umowa ze sp. z o.o.? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:07: Obecnie mamy 2 pytania oczekujące: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:07: Jacek Doskocz] 10:57: Mam takie zagadnienie. 
Jest przygotowywany patent z udziałem osób, które nie są pracownikami spółki zoo., jak wówczas ustalić 
do kogo należy patent (kto czerpie korzyści). 
Aktualnie sytuacja jest komfortowa bo wszyscy chcą współpracy, przykładają się do pracy i chcą sukcesu. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:07: Na dzień dzisiejszy nie jest określona metoda komercjalizacji: 
-  czy produkcja wewnątrz spółki 
-  czy odsprzedaż, licencjonowanie 
-  czy założenie nowej spółki poświęconej tylko temu 
Jak najlepiej teraz postąpić/pokierować? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:07: BSC] 11:06: Czy przedsiębiorstwo wniesione w całości aportem do 
spółki z o.o. zawsze zaprzestaje swojej działalności pod dotychczasową firmą, a dalsza działalność 
gospodarcza jest prowadzona wyłącznie pod firmą spółki z o.o.?> 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:08: czy działają jako podwykonawcy w ramach swoich działalności? 
 
[Jacek Doskocz] 11:11: W przypadku jednej osoby jest umowa o pracę w sp. z o.o., w przypadku drugiej 
jeszcze nic. Stajemy teraz przed koniecznością poniesienia kosztów związanych z patentem oraz 
wykonania prototypu już do pokazania. Chciałbym aby odpowiedz pomogła w poukładaniu aby potem 
nie było nie potrzebnych komplikacji. 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:11: Moim zdaniem już dziś należałoby gromadzić koszty w ramach np. 
prac rozwojowych, bo przynajmniej znany będzie koszt wytworzenia patentu. Zawsze  mona go również 
odprzedać lub wnieść aportem do innego podmiotu. Nie wiem co jest przedmiotem działalności sp. z 
o.o. Ale moim zdaniem dla przejrzystości rozliczeń - sugerowałabym spółkę celową, bo z moich 
doświadczeń - sukces może mieć wielu "ojców" 
 
[Jacek Doskocz] 11:14: Rozumiem, że docelowo spółka celowa. A teraz jeśli będzie wykazywane w 
pracach rozwojowych to całość przyszłego patentu ma leżeć po stronie firmy? (Sp. z o. o.  ma szeroką 
działalność i wpisuje się w jej PKD). 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:18: Tak. Zapewne jest to przejściowe rozwiązanie, bo łatwiej 
prowadzić prace rozwojowe w dojrzałych organizacjach. Ale jeszcze raz podkreślam -  potencjalne 
zasady czerpania korzyści ustalić na wstępie. Tym bardziej, ze nie ma śladu materialnego , iż ta druga 
osoba cos robi> 
 
[Jacek Doskocz] 11:22: Czy wystarczy w takim razie umowa z osobą np. o dzieło, w której będą określone 
zasady czerpania korzyści z IP. np. według regulaminu czy osobnej umowy. W tym momencie całość IP 
jest przeniesiona do spółki. Czy takie rozwiązanie daje możliwość późniejszego założenie spółki 
osobowej z danym człowiekiem, której celem jest dalsze rozwijanie i monetaryzacja IP-produktu? 
 



 

strona 7 z 10 

[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:22: Odpowiedz dla BSC: Przedsiębiorstwo w całości wniesione do 
spółki zaprzestaje swojej działalności w dniu rejestracji aportu. 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:24: Po tym dniu zgodnie z art. 12 Ustawy o rachunkowości mamy 3 
miesiące na zamknięcie ksiąg oraz 3 miesiące na sporządzenie deklaracji do US> 
 
[G-Tab] 11:27: Czy wniesienie aportu do Spółki Komandytowo Akcyjnej  (w postaci papierów 
wartościowych) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:31: odpowiedz dla Jacek Doskocz: Jeżeli IP powstaje w ramach spółki i 
znamy koszt ich wytworzenia to w późniejszym okresie nic nie stoi na przeszkodzie aby spółka była 
udziałowcem innej spółki nawet osobowej. Rozumiem że udziały zostałby objęte w zamian za aport. W 
przypadku takiej konstrukcji - trzeba pamiętać o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w wersji pełnej> 
 
[Jacek Doskocz] 11:33: Dziękuję bardzo, Jacek 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:34: Dziękuję za odpowiedzi. Obecnie mamy jedno pytanie oczekujące: 
[G-Tab] 11:27: Czy wniesienie aportu do Spółki Komandytowo Akcyjnej (w postaci papierów 
wartościowych) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:36: Odpowiedz dla G-Tab: Czy chodzi o wnoszącego , czy o 
otrzymującego? I czy wnoszący jest osobą fizyczną , czy prawną? 
 
[Robert] 11:38: Interesuję mnie, co może być wkładem niepieniężnym do spółki kapitałowej? 
 
[G-Tab] 11:38: Jesteśmy firmą i wnosimy aport. 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:40: Odpowiedz dla Robert: Przedmiot wkładów: 
• środki trwałe (nieruchomości i ruchomości, prawo wieczystego użytkowania gruntu)  
• Wartości niematerialne (prawa autorskie, patentowe, do znaku towarowego, know – how, licencje, 

wzory użytkowe) 
• Akcje i udziały w innych podmiotach  
• Inne aktywa finansowe (inne niż środki pieniężne)  
• Zapasy (materiały, towary, produkty zakończone i niezakończone, w tym konwersja wierzytelności na 

kapitał) 
• Należności (wierzytelności bezsporne i windykowane) 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:40: Przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część 
• Dodatkowo w spółkach osobowych : prawa niezbywalne lub świadczenie pracy> 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:43: Odpowiedz dla G-TAb Do 01.01.2011 było  – wiele wątpliwości :  
•  Brak jednoznacznego rozstrzygnięcia wprost z ustaw CIT i PIT  
•  Akceptowana przez organy podatkowe zasada generalna - wniesienie aportu do spółek osobowych nie 
powoduje powstania przychodu po stronie wnoszących aport 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:44: Ale  
•  Wniesienie aportów do spółek osobowych w postaci udziałów lub akcji posiadanych w spółkach 
kapitałowych przez osoby fizyczne - wg organów podatkowych – oznacza odpłatne zbycie udziałów 
skutkujące powstaniem przychodów z kapitałów pieniężnych  - KONIECZNA INTERPRETACJA 
INDYWIDUALNA. 
 
[Główny]: Gość76 wyszedł o godz. 11:46 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:48: Konkluzja uchwały siedmiu sędziów NSA z 14.03.2011  
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 NSA uznał, że wniesienie przez osobę fizyczną udziałów w spółce kapitałowej do spółki osobowej nie 
jest odpłatnym zbyciem. Przychód powstaje tylko wtedy, gdy aport został wniesiony do spółki 
kapitałowej. Tak wynika wyraźnie z przepisów. Nie można jednak obowiązku opodatkowania rozciągać 
na wkłady do spółek osobowych.  

 Zdaniem NSA wspólnik wnoszący udział do spółki osobowej nie uzyskuje przysporzenia majątkowego. 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:48: Nabywa tylko całokształt praw i obowiązków związanych z 
uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:49: Szanowni Państwo zostało tylko 10 minut. Zapraszam Państwa do 
zadawania ostatnich pytań. 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:50: od 1 stycznia 2011 r.  
u.p.d.o.f. zwalnia z podatku przychody z tytułu wniesienia aportu do spółki osobowej (art. 21 ust. 1 pkt 
50b).  

 od 1 stycznia 2011 r. wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie wiąże się z 
powstaniem przychodów po stronie wspólnika wnoszącego taki wkład> 

 
[G-Tab] 11:50: Czy mogłaby nam Pani tylko potwierdzić iż wniesienie nieruchomości budowlanej tytułem 
wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, stanowiące czynność opodatkowaną podatkiem od 
towarów i usług, NIE podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:52: Podatek od czynności cywilno prawnych  

 Od 22 kwietnia 2010 wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki obciążone jest nie tylko podatkiem 
VAT, ale też od czynności cywilnoprawnych. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o podatku 
od czynności cywilnoprawnych (PCC) z 22 stycznia 2010 r. 

 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:53: •  Zgodnie ze znowelizowanym art. 2 pkt 6 lit. c pkt 1 ustawy o 
PCC nie podlegają temu podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki 
kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej 
zorganizowanej części. Do tej pory wyłączone z opodatkowania było jedynie wniesienie do spółki 
kapitałowej oddziału innej spółki kapitałowej.> 
 
[Główny]: Tyna wyszedł o godz. 11:53 
 
[Robert] 11:56: Co oznacza pojęcie weksla trasowanego? 
 
[G-Tab] 11:56: Dziękuję Pani za udzielone odpowiedzi. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:56: Proszę o zadanie ostatniego pytania 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:56: Zatem zmienione przepisy skutkują obciążeniem wkładów 
niepieniężnych do spółki zarówno podatkiem VAT, jak i PCC, za wyjątkiem całego przedsiębiorstwa lub 
ZCP> 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:58: Weksel , który może być przedmiotem obrotu 
 
[Główny]: Luna wyszedł o godz. 11:58 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:58: Weksel trasowany zawiera: 
  1)   nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 
  2)   polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 
  3)   nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata); 
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  4)   oznaczenie terminu płatności; 
  5)   oznaczenie miejsca płatności; 
  6)   nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; 
  7)   oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; 
  8)   podpis wystawcy wekslu. 
 
[Główny]: Marek wyszedł o godz. 11:59 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 11:59: Weksel może być wystawiony na własne zlecenie wystawcy. 
Weksel może być wystawiony na rachunek osoby trzeciej i ma zdolność aportową> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Szanowni Państwo ! Czas naszego spotkania dobiega końca. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie 
 
[Ekspert - Monika Król-Stępień] 12:01: Dziękuję 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania w zakresie prawno-
podatkowo-księgowych aspektów aportów w postaci wartości niematerialnych i prawnych, to prosimy je 
kierować na adres mailowy: katarzyna.bienia@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do 
godziny 16:00. 
 
[Główny]: Vektor wyszedł o godz. 12:01 
 
[Główny]: Omega wyszedł o godz. 12:01 
 
[Główny]: sh wyszedł o godz. 12:01 
 
[Główny]: sh wszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 
do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeń 2011-grudzień 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był DWUDZIESTYM PIERWSZYM z serii. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Zapraszamy Państwa na kolejne czaty internetowe: 
 
[Główny]: sh wyszedł o godz. 12:02 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: 6 grudnia 2012 roku: Delegowanie Pracowników do krajów Unii 
Europejskiej 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:03: 7 grudnia 2012 roku: Prawna ochrona przedsiębiorcy 
nabywającego towary oraz usługi na obszarze Unii Europejskiej 
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[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:03: 19 grudnia 2012 roku: Nowy ład w podatku VAT – czyli 
dostosowywanie się polskiego prawodawstwa do wymogów UE 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:03: Wszystkie konsultacje on-line z ekspertami organizowane są w 
godzinach 10.00 – 12.00. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:03: Więcej informacji na temat aktualnych czatów znajdą Państwo na 
stronie www.darr.pl 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:04: Informacje o czatach, również tych, które były organizowane w 
latach 2008-2010 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe 
Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:04: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:04: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:05: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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