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  Czy opodatkowaniu podlegaj¹ wszystkie 
    rodzaje aportów? 

Nie zawsze wniesienie aportu polega na dostawie 
takiego towaru lub œwiadczeniu takich us³ug, które 
s¹ opodatkowane zgodnie z Ustaw¹ o podatku od 
towarów i us³ug, w zwi¹zku z tym ka¿dy rodzaj 
aportu powinien byæ badany pod k¹tem podlegania 
opodatkowaniu VAT. Dla przyk³adu, aport w postaci 
wniesienia przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanej 
czêœci nie podlega opodatkowaniu VAT, natomiast 
wniesienie jako wk³adu poszczególnych sk³adników 
maj¹tku jest opodatkowane VAT.

  Jaka jest stawka podatku VAT od aportu? 

Czynnoœæ wniesienia aportu podlega opodatkowaniu 
na ogólnych zasadach – jako odp³atna dostawa 
towaru lub odp³atne œwiadczenie us³ug, wed³ug 
stawek przewidzianych dla danego towaru lub 
us³ugi (przy czym, jako odp³atne œwiadczenie 
us³ug jest traktowane zw³aszcza wniesienie aportu, 
którego przedmiotem s¹ prawa). Zatem w zale¿noœci 
od klasyfikacji przedmiotu aportu, zastosowanie 
bêdzie mieæ stawka podstawowa (22%), jedna 
z obni¿onych stawek lub stawka zero.

  Kiedy nale¿y uiœciæ podatek?

Co do zasady, obowi¹zek uiszczenia nale¿nego 
podatku VAT powstaje z chwil¹ wydania towaru 
lub z chwil¹ wykonania us³ugi. W odniesieniu do 
aportów znaczenie bêdzie mieæ chwila wniesienia 
przedmiotu aportu do spó³ki.
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Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów 
z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów Ustawy o podatku od 
towarów i us³ug (Dz. U. z dnia 1 grudnia 
2008 r.), od 1 kwietnia 2009 r. nie jest ju¿ 
mo¿liwe stosowanie zwolnienia od podatku 
VAT w przypadku wnoszenia wk³adów 
niepieniê¿nych (aportów) do spó³ek prawa 
handlowego i cywilnego.

W poprzednio obowi¹zuj¹cym stanie prawnym 
aporty wnoszone do spó³ek prawa handlowego 
i cywilnego by³y zwolnione od podatku od towarów 
i us³ug. Zwolnienie czynnoœci wniesienia aportu 
od podatku VAT by³o jednak sprzeczne z prawem 
wspólnotowym (m.in. z Dyrektyw¹ VAT 2006/112/WE, 
a wczeœniej z tzw. VI Dyrektyw¹ VAT - Dyrektyw¹ 
77/388/EWG).

Zgodnie z nowym rozporz¹dzeniem wykonawczym 
do Ustawy o podatku od towarów i us³ug 
dotychczasowe zwolnienie wk³adów niepieniê¿nych 
zosta³o utrzymane jedynie do dnia 31 marca 2009 r. 

Obecnie wniesienie aportu podlega opodatkowaniu 
podatkiem VAT na zasadach ogólnych - w zale¿noœci 
od przedmiotu aportu jest traktowane jako odp³atna 
dostawa towarów lub odp³atne œwiadczenie us³ug.

Podstawowe konsekwencje opodatkowania 
czynnoœci wniesienia aportu

  Skutki dla wnosz¹cego aport

Jeœli przedmiot aportu podlega opodatkowaniu 
VAT, to wnosz¹cy aport, bêd¹cy podatnikiem VAT, 
ma obowi¹zek wystawiæ fakturê VAT na spó³kê, 
do której wnoszony jest aport, oraz rozliczyæ 
nale¿ny podatek. Jeœli wnosz¹cy aport nie jest 
podatnikiem VAT, to czynnoœæ wniesienia aportu 
nie podlega opodatkowaniu VAT.

   Skutki dla spó³ki

Spó³ka, która jest podatnikiem VAT, ma mo¿liwoœæ 
odliczenia podatku VAT naliczonego od wniesionego 
aportu na zasadach ogólnych. 
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