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Rozdział I
Odpłatna dostawa towarów  
i odpłatne świadczenie usług
(art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)

Opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie 
usług na terytorium kraju dokonane przez osobę działającą w charakterze podatnika. 
Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały dokonane z za-
chowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Natomiast nie podlegają VAT:
1)  transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP),
2)  czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

W art. 7 ust. 1 ustawy o VAT została zdefiniowana dostawa towarów. Przez dostawę 
towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, 
w tym również:
1)   przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego 

w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towa-
rów w zamian za odszkodowanie;

2)   wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umo-
wy o podobnym charakterze, zawartej na czas określony, lub umowy sprzedaży na 
warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie nor-
malnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty pra-
wo własności zostanie przeniesione;

3)   wydanie towarów na podstawie umowy komisu między komitentem a komisan-
tem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4)   wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, je-
żeli komisant był zobowiązany do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5)   ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, usta-
nowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze włas-
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nościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni 
mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym prze-
znaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub 
własności domu jednorodzinnego;

6)   oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
7)   zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Natomiast w art. 8 ustawy o VAT zostało zdefiniowane odpłatne świadczenie usług 
podlegające VAT.

Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, oso-
by prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie 
stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1)   przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na for-

mę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2)   zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania 

czynności lub sytuacji;
3)   świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 

działającego w jego imieniu albo nakazem wynikającym z mocy prawa.

Za odpłatne świadczenie usług i odpłatną dostawę towarów podlegające VAT uznaje 
się niektóre czynności nieodpłatne (patrz: rozdział II).

W praktyce często trudno ustalić, czy daną czynność można uznać za odpłatną dosta-
wę towarów i odpłatne świadczenie usług, a tym samym naliczyć VAT. Przedstawiamy 
najczęściej pojawiające się problemy z ustaleniem, czy została dokonana dostawa to-
warów lub świadczenie usług podlegające VAT.

1. Aporty
Aport wnoszony do spółek prawa handlowego lub spółek cywilnych stanowi czynność 
opodatkowaną VAT. Transakcja taka spełnia bowiem definicję odpłatnej dostawy to-
warów (jeżeli przedmiotem aportu są towary, a więc np. budynki, budowle, grunty, 
maszyny) lub odpłatnego świadczenia usług (w przypadku wniesienia aportem zna-
ków towarowych, licencji, patentów itp.). Podlega opodatkowaniu na takiej samej za-
sadzie jak sprzedaż.

Niemniej jednak należy pamiętać, że w art. 6 ustawy o VAT przewidziano katalog 
czynności (transakcji) wyłączonych z zakresu tej ustawy. Wymieniono w nim również 
transakcję zbycia przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wprawdzie pojęcie „zbycie” nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT, niewątpliwie 
jednak należy je rozumieć podobnie jak pojęcie „sprzedaż” (aczkolwiek nieco szerzej). 
Innymi słowy, przez pojęcie „zbycie” należy rozumieć oprócz typowej transakcji sprze-
daży również transakcję aportu.
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W konsekwencji określone w art. 6 ustawy o VAT wyłączenie z zakresu VAT dotyczy 
również aportu przedsiębiorstwa lub ZCP.

1.1. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
W zależności od oceny, czy przedmiotem aportu jest ZCP czy zbiór poszczególnych 
składników majątkowych, odmiennie będą się kształtować skutki rozliczenia VAT. 
W pierwszym przypadku transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu, w drugim 
– będzie to zwykła dostawa poszczególnych towarów lub świadczenie usług. Dla każ-
dego towaru i usługi należy wtedy odrębnie ustalić podstawę opodatkowania, stawkę 
VAT, moment powstania obowiązku podatkowego. Mając to na uwadze, należy stwier-
dzić, że szczególnie istotna jest definicja ZCP określona w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. 
Identycznie zdefiniowano ZCP dla celów rozliczeń podatku dochodowego.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) to organizacyjnie i finansowo 
 wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i nie-
materialnych (w tym zobowiązania) przeznaczonych do realizacji określonych zadań 
gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samo-
dzielnie realizujące te zadania.

Niestety, przytoczona definicja jest niezwykle ogólnikowa. Posługuje się nieostrymi 
określeniami typu „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony” czy „przeznaczonych 
do realizacji określonych zadań gospodarczych”, przez co jest mało precyzyjna.

W konkretnych stanach faktycznych, tj. oceniając określone zbiory składników mająt-
kowych, podatnicy często nie są w stanie ustalić, czy przesłanki definicji ZCP rzeczywi-
ście wystąpiły i czy organy podatkowe nie zajmą odmiennego stanowiska.

W związku z licznymi wątpliwościami, w celu analizy definicji ZCP, każdorazowo nale-
ży sięgnąć do licznych interpretacji indywidualnych, orzeczeń, a także opinii prezen-
towanych w doktrynie.

Wynika z nich, że aby można było mówić o ZCP, łącznie muszą być spełnione następu-
jące przesłanki:

1)  istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowią-
zania;

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić pewien zespół składników ma-
jątkowych obejmujący zarówno składniki materialne (np. budynki, maszyny, wypo-
sażenie biura), jak i składniki niematerialne (np. zawarte umowy, licencje i koncesje, 
patenty). Nie ma oczywiście reguły, jakiego rodzaju składniki powinny stanowić ZCP. 
Decydujący jest rodzaj działalności gospodarczej właściwej dla danej ZCP. Jeżeli ZCP 
posiada profil produkcyjny, będą to z pewnością przede wszystkim hale produkcyj-
ne, maszyny, narzędzia. W przypadku działalności usługowej mogą to być z kolei: po-
wierzchnia biurowa, komputery, bazy danych itp.




