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NOWE ZASADY USTALANIA PRZYCHODU Z TYTUŁU WNIESIENIA WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO  

 

 

Zwracamy Państwa uwagę na nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa 

o CIT), która została podpisana przez Prezydenta w dniu 22 września 2016 r. 

 

Nowelizacja zakłada m.in. zmianę zasad ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów lub akcji w 

zamian za wkład niepieniężny. 

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o CIT, w przypadku objęcia udziałów lub akcji 

w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część 

(dalej: ZCP), przychodem udziałowca (akcjonariusza) jest wartość nominalna udziałów (akcji) 

otrzymanych w zamian za ten wkład.  

 

Po wejściu w życie nowelizacji przychodem udziałowca (akcjonariusza) wnoszącego wkład 

niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub ZCP będzie wartość wkładu określona w statucie 

lub umowie spółki, natomiast w przypadku ich braku w innym dokumencie o podobnym charakterze. 

Gdy wartość wkładu niepieniężnego określona w tych dokumentach będzie niższa od wartości 

rynkowej, bądź też nie zostanie w nich wskazana, wówczas przychodem będzie wartość rynkowa 

takiego wkładu ustalona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu.  

 

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 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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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. 
 


