
 
 

 
 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 

Budynek Delta IVp. 

ul. Towarowa 35 

61-896 Poznań 

T +48 61 643 45 50 

F +48 61 643 45 51 

office@wtssaja.pl 

www.wtssaja.pl 

Prezes Zarządu: 

Magdalena Saja 

NIP: 778-141-77-66 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  

KRS 0000206176 

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

 

 

 

   

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZAWSZE OZNACZA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ 

CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nawet jeśli nabywca nieruchomości wykorzystuje je w tym samym celu, w jakim uprzednio 

wykorzystywał je ich zbywca nie oznacza to, że w momencie ich sprzedaży stanowiły one 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). Sytuacja taka ma miejsce tylko wówczas, gdy zbywane 

nieruchomości stanowiły ZCP już u ich zbywcy - tak wynika z wyroku NSA z dnia 24 listopada 2016 r. 

(sygn. I FSK 1316/15).  

Sprawa dotyczyła spółki, w przypadku której zakwestionowana została wysokość wykazanego przez 

nią podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nieruchomości od swojej spółki 

powiązanej, w związku z uznaniem, iż przedmiotem transakcji była sprzedaż ZCP.   

Zdaniem organów podatkowych oraz sądu pierwszej instancji za taką kwalifikacją sprzedaży 

przedmiotowych nieruchomości przemawiać miały m.in. fakt, iż spółka kontynuuje wynajem tych 

nieruchomości na rzecz tych samych podmiotów gospodarczych; nabyła ona od poprzedniego 

właściciela ich wyposażenie, co udokumentowane zostało odrębną fakturą; niemal natychmiast po 

transakcji  nastąpiło przejęcie kontrahentów zbywcy, a także fakt występowania pomiędzy spółkami 

powiązań kapitałowych i osobowych. 

Argumentacja ta nie przekonała jednak NSA. Sąd uznał, że o zbyciu ZCP można mówić jedynie 

wtedy, gdy realizacja określonych zadań gospodarczych możliwa jest z wykorzystaniem tylko i 

wyłącznie określonego zespołu składników majątkowych, nie zaś dopiero po połączeniu ich z innymi 

składnikami majątkowymi, czy też dopiero po połączeniu z przedsiębiorstwem nabywcy. 

Zdaniem Sądu nieruchomości same w sobie nie tworzą całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej 

działalności gospodarczej, a sprzedaż nieruchomości wyodrębnionych z zakładu zbywcy, nie może 

być uznana za sprzedaż ZCP, jeżeli w jej skład nie wchodzą pozostałe struktury składające się na 

działalność w zakresie wynajmu nieruchomości. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


