SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NA POTRZEBY PCC JEST SPÓŁKĄ KAPITAŁOWĄ
Zwracamy Państwa uwagę na interpretację ogólną Ministra Finansów (dalej: MF) z dnia 27
października 2015 r. (PL-LM.831.22.2015) w zakresie uznania spółki komandytowo-akcyjnej (dalej:
SKA) za spółkę kapitałową dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC).
Interpretacja MF nawiązuje do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 22
kwietnia 2015 r., wydanego w sprawie polskiej spółki Drukarnia Multipress Sp. z o.o. (sygn. C-357/13).
Sprawa dotyczyła opodatkowania PCC przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
SKA, a następnie podwyższenia kapitału zakładowego SKA dokonanego poprzez wniesienie wkładu
niepieniężnego w postaci akcji innej SKA, akcji spółki akcyjnej oraz udziałów spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Zdaniem Spółki, SKA jest spółką kapitałową w rozumieniu przepisów dyrektywy 2008/7/WE. W
konsekwencji SKA powinna zostać uznana za spółkę kapitałową także na gruncie ustawy o PCC,
która implementuje postanowienia wspomnianej dyrektywy do krajowego porządku prawnego. TSUE
potwierdził stanowisko Spółki wydając wyrok, zgodnie z którym SKA uznano za spółkę kapitałową w
rozumieniu wyżej wskazanej dyrektywy, a więc i ustawy o PCC.
W interpretacji ogólnej MF wyjaśnił, iż uznanie SKA za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy
2008/7/WE wymusza jej opodatkowanie zgodnie z zasadami przewidzianymi w tej dyrektywie. W
konsekwencji, wyłączenie z opodatkowania czynności restrukturyzacyjnych implementowane do
krajowego porządku prawnego w art. 2 pkt 6 lit. b) i c) ustawy o PCC znajdzie zastosowanie również
do SKA.
Ponadto MF wskazał, że wyrok wydany przez TSUE dotyczy odpowiednich przepisów ustawy o PCC
od chwili ich wejścia w życie i stosuje się go do stosunków prawnych powstałych przed wydaniem
orzeczenia, tj. od dnia 1 stycznia 2009 r.
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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