
Oświadczenie złożone 

przez senator Marię Koc 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 31 stycznia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Podczas dyżuru parlamentarnego do mojego biura senatorskiego w Węgrowie zgłosił się poważny przed-

siębiorca z terenu naszego województwa, prosząc o rozwianie wątpliwości powstałych w wyniku planowanej 

transakcji. 

Zainteresowany jest właścicielem dwóch nieruchomości (dla jednej z nieruchomości jest współwłaścicie-

lem w udziale 1/2 części nieruchomości) zabudowanych następującymi budynkami: dwoma budynkami biu-

rowo-handlowymi, budynkiem byłej świetlicy obecnie wykorzystywanym jako sklep, budynkiem hotelu oraz 

dobudowanym do niego budynkiem przedszkola (dalej: „nieruchomości”). W odniesieniu do nieruchomości 

nie występują ograniczenia w rozporządzaniu z wyjątkiem służebności gruntowej, która obciąża jedną z nich, 

oraz prawa pierwokupu w odniesieniu do jednego z lokali położonych w budynku posadowionym na nieru-

chomościach. 

Nieruchomości te, wraz z przynależnymi do nich ruchomościami, były dotychczas wykorzystywane przez 

zainteresowanego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu/dzierżawy powierzchni 

użytkowych oraz działalności hotelarskiej. 

W związku z planowanym zakończeniem działalności gospodarczej zainteresowany podjął kroki zmierza-

jące do stopniowego jej wygaszenia (m.in. rozwiązał stosunek pracy z pracownikami zatrudnionymi do ob-

sługi posadowionego na jednej z nieruchomości hotelu). Równocześnie zainteresowany podjął działania 

zmierzające do zbycia wykorzystywanych w działalności składników majątku. W ramach tych działań udało 

mu się znaleźć potencjalnego nabywcę tych składników majątku, tj. wnioskodawcę. 

Strony zawarły umowę przedwstępną sprzedaży, na mocy której zainteresowany zobowiązał się, z za-

strzeżeniem warunków przewidzianych w umowie, do zbycia wnioskodawcy nieruchomości wraz z przyna-

leżnymi do nich ruchomościami. Zgodnie z przedstawionym wykazem, przedmiotem zbycia będzie, obok 

nieruchomości, ich wyposażenie, w tym środki trwałe, takie jak suszarka czołowa, kocioł grzewczy czy też 

ekspres ciśnieniowy. 

Przedmiotem nabycia nie będą jednak wartości niematerialne związane z prowadzoną przez zainteresowa-

nego działalnością ani prawa czy zobowiązania inne niż te, które z mocy prawa przechodzą na nabywcę nie-

ruchomości. W szczególności nie dojdzie do nabycia: 

– firmy zainteresowanego, 

– know-how związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

– praw autorskich i pokrewnych do utworów wykorzystywanych przez zainteresowanego w prowadzonej 

działalności, 

– koncesji, licencji i zezwoleń, 

– umowy rachunku bankowego oraz środków pieniężnych należących do sprzedającego, 

– umów o zarządzanie nieruchomościami, 

– umów o dostawę mediów, 

– umów związanych z obsługą administracyjną działalności gospodarczej sprzedającego (prowadzenie 

ksiąg, obsługa prawna itp.), 

– umów na usługi takie jak wywóz śmieci, utrzymanie wind, ochrona pożarowa, ochrona fizyczna obiektu, 

monitoring przeciwpożarowy, dezynsekcja, utrzymanie zieleni, sprzątanie, 

– ksiąg handlowych. 

W związku z nabyciem nie dojdzie również do przejęcia przez wnioskodawcę żadnych pracowników zain-

teresowanego na zasadach określonych w kodeksie pracy w zakresie, w jakim odnosi się on do przejęcia za-

kładu pracy. Wnioskodawca nie wyklucza jednak, iż w przyszłości dojdzie do zatrudnienia niektórych pra-

cowników zainteresowanego. 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy stronami ich celem było przeniesienie praw do określonych 

składników majątkowych, nie zaś przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zainteresowany w za-

wartej umowie przedwstępnej złożył nadto oświadczenie, wedle którego nieruchomości nie stanowią zorga-



nizowanej części przedsiębiorstwa. Zamiarem stron nie było bowiem powierzenie wnioskodawcy kontynuo-

wania działalności zainteresowanego z wykorzystaniem jego przedsiębiorstwa, a jedynie wyzbycie się mająt-

ku pozostałego po wygaszeniu działalności. Wnioskodawca również nie zamierza wykorzystywać nabytych 

składników majątku w całości w sposób tożsamy z tym, w jaki były wykorzystywane przez zainteresowanego 

– budynek hotelu oraz świetlicy zostaną w zamyśle wnioskodawcy zamienione na dom weselny z restauracją 

i pokojami gościnnymi. Wnioskodawca nie wyklucza możliwości podjęcia działalności hotelowej z wykorzy-

staniem nieruchomości, niemniej jednak z uwagi na istotne zmiany charakteru obiektów towarzyszących oraz 

wyłączenie poza zakres nabywanych składników znaku „H. H.” nie będzie to kontynuacja działalności zainte-

resowanego. 

Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego po stronie zainteresowanego i wnioskodawcy powstały wąt-

pliwości co do tego, czy planowane zbycie nieruchomości wraz z przynależnymi ruchomościami należy za-

kwalifikować do kategorii transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, czy też do do-

stawy składników majątku zainteresowanego. 

W związku z tym zapytuję Panią Minister: czy nabycia tych nieruchomości będą podlegały opodatkowa-

niu podatkiem VAT, czy może transakcja będzie uznana za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

a co za tym idzie, będzie podlegała nie podatkowi VAT, a podatkowi od czynności cywilnoprawnych? 

Z wyrazami szacunku 

Maria Koc 

 


