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DODATNIA WARTOŚĆ FIRMY (GOODWILL), ZDANIEM NSA, NIE STANOWI PRAWA 
MAJĄTKOWEGO W ROZUMIENIU ART. 1 UST. 1 PKT 1 LIT. A U.P.C.C. 

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: ,,NSA”), w składzie 7 sędziów, w dniu 21.02.2022 r. podjął 

uchwałę (sygn. III FPS 2/21), zgodnie z którą dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill), rozumiana 

jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa 

lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 

lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ,,u.p.c.c.”). 

Zdaniem NSA, w przypadku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części opodatkowaniu 

będą podlegać wyłącznie jego poszczególne elementy. Będą to poza tym wyłącznie takie 

elementy, które będą jedynie stanowić identyfikowalne rzeczy i prawa. Skoro przedsiębiorstwo 

stanowi zbiór składników majątkowych, to tak też należy traktować jego sprzedaż — jako 

sprzedaż rzeczy oraz praw majątkowych wchodzących w skład. A jako następstwo uznania 

przedsiębiorstwa za zbiór składników majątkowych należy zatem przyjąć, że sprzedaż 

przedsiębiorstwa to nie sprzedaż całości, a poszczególnych jego składników, opodatkowanych 

właściwą dla nich stawką podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a 

i b u.p.c.c. W konsekwencji, w praktyce gospodarczej może dojść do sytuacji, w której w 

zależności od wartości firmy, tj. istniejącego stanu faktycznego, ostateczna cena przedsiębiorstwa 

będzie mniejsza, większa lub równa wartości rynkowej poszczególnych składników majątkowych 

wchodzących w jego skład. Dlatego m.in. na potrzeby opodatkowania podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych prawodawca w art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. odstąpił od kryterium ceny sprzedaży 

ze względu na subiektywny charakter tego miernika. Podstawą opodatkowania jest zatem suma 

wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych składających się na przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowaną część. W konsekwencji, jeśli wartość firmy powstaje jako wartość majątkowa 

dopiero w momencie nabycia oraz co do zasady nie powinna składać się z praw majątkowych, 

trudno ją jako taką traktować. Przedstawiona powyżej analiza „wartości firmy” dowodzi, że nie 

sposób na gruncie prawa podatkowego, a w szczególności ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych, przyjąć, że podlega ona opodatkowaniu jako prawo majątkowe.  
 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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