
Rodzaj czynności 
zmierzającej do zmiany 

formy prawnej 
Docelowa forma prawna Uwagi 

„Metoda gospodarcza”, 
polegająca na uruchomieniu 
nowej spółki, która 
stopniowo przejmuje IDG, 
przy czasowym, równoległym 
funkcjonowaniu obu 
podmiotów. Po zakończeniu 
procesu (6-24 miesiące) 
„stara” firma zostaje 
zlikwidowana. 

Dowolna, przy czym zalecana 
jest spółka prawa 
handlowego, gdyż 
przeniesienie do nowej IDG 
lub spółki cywilnej będzie 
rodziło problemy przy 
kolejnej zmianie 
pokoleniowej oraz nie 
zabezpieczy firmy przed 
skutkami śmierci nowego 
właściciela lub właścicieli. 

Nowa firma rozpoczyna działalność, stopniowo odkupuje majątek 
starej firmy, przejmuje zlecenia, pracowników, buduje zdolność 
kredytową. Zalecany w małych firmach bez większego majątku, ze 
względu na dużą ilość pracy związanej z przeniesieniem 
działalności (nie jednorazowo). Warto uważać na podatki 
dochodowe i VAT – często jest tak, że „stara” firma wyłącznie 
sprzedaje, a nowa kupuje; a także na zobowiązania i aspekty 
administracyjno-prawne. Brak ciągłości prawnej, a nawet 
gospodarczej firmy. 

Sprzedaż przedsiębiorstwa j.w. 

Jednorazowa sprzedaż przedsiębiorstwa w zamian za cenę 
rynkową. Brak ciągłości prawnej i podatkowej działalności. 
Konieczne są zgody wierzycieli (szczególnie banków i 
kontrahentów), nie ma ciągłości wielu umów (np. dotyczących 
dotacji z UE), konieczne jest odnowienie licencji, koncesji i 
zezwoleń. 

Darowizna przedsiębiorstwa j.w. 

Jednorazowa darowizna całości przedsiębiorstwa. Brak ciągłości 
prawnej firmy. Obdarowany musi być wiarygodny w stosunku do 
otoczenia firmy, aby zgody mogły być udzielone (jak w pkt 2). 
Dodatkowo warto uwzględnić podatek od spadku – przy 
darowiźnie na rzecz spółki osobowej członków rodziny występują 
odmienne interpretacje organów podatkowych; przy darowiźnie 
na rzecz spółki kapitałowej – podatek w stawce 20%. 

Aport całości 
przedsiębiorstwa do nowej 
spółki 

Spółka cywilna lub dowolna 
spółka prawa handlowego 

Jednorazowy aport całości przedsiębiorstwa. Uwagi jak w pkt 2 – 
brak jest ciągłości prawnej działalności. Czynność najbardziej 
popularna – jej zaletą jest możliwość jednorazowego przekazania 
przedsiębiorstwa do dowolnego typu spółki handlowej. Główny 
koszt: podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC w stawce 
0,5% od rynkowej wartości aportu). 

Przekształcenie 
Wyłącznie spółka z o.o. lub 
spółka akcyjna 

Przedsiębiorca nabywa w zamian za przedsiębiorstwo 100% 
udziałów w spółce kapitałowej. Jedyny sposób, gdzie występuje 
ciągłość prawna (choć nie do końca podatkowa) przedsiębiorstwa. 
Nie ma konieczności uzyskiwania zgód banków, kontrahentów czy 
urzędów administracji publicznej (co do zasady). Nie zmienia to 
faktu, że np. bank może wypowiedzieć kredyt, który z mocy prawa 
przeszedł na nowy podmiot. Wada – możliwość przekształcenia 
wyłącznie w spółki kapitałowe, nie w osobowe. Podatek PCC tak 
jak przy aporcie. 

 


