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Szanowni Państwo,

Od pewnego czasu obserwujemy przyspieszające zmiany na ryn-
ku  ISP. Nie ma wątpliwości, że szanse na przetrwanie mają tylko 

Ci, którzy ciągle się rozwijają — zwiększają poziom innowacyjności 
usług, jakość obsługi klienta oraz korzystają z efektu skali. Jednym 
ze sposób na osiągnięcie tego efektu jest akwizycja konkurencyj-

nych sieci. Dojrzałe przedsiębiorstwa telekomunikacyjne coraz 
częściej dysponują nadwyżkami gotówki lub zdolnością sfinanso-
wania inwestycji telekomunikacyjnych z przychodów przyszłych. 

Drugim sposobem jest konsolidacja sieci rozumiana jako łączenie 
się przedsiębiorstw telekomunikacyjnych dla osiągnięcia synergii. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, oddajemy w Państwa 
ręce ten przewodnik. Jego zadaniem jest przybliżenie problematyki 

akwizycji oraz konsolidacji sieci. Skupiamy się w nim na elemen-
tach prawnych, podatkowych oraz tych dotyczących wyceny 

przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego.

Życzymy Państwu udanych akwizycji

Katarzyna Orzeł
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O nas
Jesteśmy działającą w skali kraju firmą doradczą. Nasz zespół składa się z doświadczonych 
prawników, doradców podatkowych i finansistów. Kluczowym obszarem naszej działalno-
ści jest kompleksowa obsługa firm telekomunikacyjnych w tym obsługa prawna, wyceny, 
audyty i akwizycje sieci.

W ramach obsługi bieżącej negocjujemy warunki umów z nadawcami, tworzymy i ak-
tualizujemy dokumenty abonenckie, wspieramy operatorów w konfliktach z kontrahen-
tami i abonentami, realizujemy obowiązki sprawozdawcze, koordynujemy i wykonujemy 
czynności związane z rozbudową sieci, uzyskujemy warunki techniczne, negocjujemy 
umowy przebiegu infrastruktury sieciowej, rozwiązujemy bieżące problemy podatkowe, 
korporacyjne i te z zakresu prawa pracy.

W portfolio naszych usług strategicznych znajdują się pozyskiwanie finansowania na 
rozwój sieci i akwizycje, usługi doradcze w zakresie dopełniania sieci, obsługa procesu 
zakupu sieci konkurencyjnych oraz sprzedaży sieci własnej z poszukiwaniem potencjal-
nych nabywców włącznie, audyty techniczne, podatkowe i prawne sieci, wyceny sieci 
a także postępowania regulacyjne przed UKE, UOKIK i UODO. Zajmujemy się również 
reorganizacją grup kapitałowych operatorów w celu uzyskania optymalnej struktury po-
datkowej i organizacyjnej.

Chętnie podejmujemy się zadań nietypowych i stale poszerzamy portfolio naszych 
usług, żeby sprostać wymogom zmieniającego się rynku i oczekiwaniom naszych klientów.

Współpracujemy między innymi z KIKE i Fundacją Nasza Wizja. Naszych specjalistów 
znajdą Państwo zawsze na wiodących konferencjach rynku telko takich jak Fortel, iNET, 
czy KIKE.

Zapraszamy do współpracy.

7



e info@brightspot.pl
t +48 12 311 04 42

ul. zwierzyniecka 17/3
31-103 kraków

Jedną z najskuteczniejszych form rozwoju ISP jest konsolidacja kilku podmiotów na róż-
nych płaszczyznach ich funkcjonowania (produktowym, technicznym, merytorycznym,  itd.).   
To oczywiście bardziej wymagająca droga od „zwykłej” sprzedaży swojego biznesu, ale 
bez wątpienia dużo bardziej satysfakcjonująca i pozwalająca na dynamiczniejszy niż dotąd 
rozwój. Dowodzi tego kilku innowatorów, którym ta sztuka już się udała i teraz mogą czer-
pać z przeprowadzonych konsolidacji wymierne profity. I stabilnie rozwijają swój biznes. 

To równocześnie nasza misja — realizacja innowacyjnych działań na rzecz rozwoju 
Waszego biznesu. Misję realizujemy m.in. poprzez nowatorski i sprawdzony już projekt 
szkoleniowy — Akademię Naszej Wizji, którą współtworzą liderzy z poszczególnych firm 
telekomunikacyjnych z całej Polski. Ich czynny udział w Akademii to gwarancja jakości 
i odpowiedzi na faktyczne potrzeby branży. 

Pierwsze trzy warsztaty pokazały bardzo konkretne potrzeby w zakresie budowania sil-
nego finansowo i organizacyjnie operatora. Mamy świadomość oczekiwań i przede wszyst-
kim niezbędnych kierunków rozwoju. Po pierwsze — sprzedaż i obsługa Klienta, czyli jak 
podnieść efektywność sprzedaży i poszerzyć sprzedaż pakietową. Po drugie marketing, 
czyli jak komunikować ofertę i przewagi operatora w kanałach tradycyjnych (ulotki, foldery, 
strona internetowa) i nowych mediów (social media). Po trzecie zarządzanie, czyli jak zbu-
dować sprawniejszy zespół, jak wzmocnić zaangażowanie i lojalność pracowników. Akade-
mia Naszej Wizji rozwija te obszary i pomaga operatorom osiągać najwyższą efektywność.

Fundacja Nasza Wizja na przestrzeni kilku ostatnich lat zgromadziła kilkudziesięciu 
operatorów telekomunikacyjnych, łącząc ich w ramach platformy wymiany wiedzy oraz 
korzystania ze wspólnie osiąganych celów biznesowych. Stale szukamy przewag zarówno 
w oferowaniu klientom najwyższej jakości usług, jak i procesach oraz sposobach ich dzia-
łania. To idealny przykład sukcesu konsolidacji ISP na poziomie zarówno koncepcyjnym, 
jak i quasi finansowym. Wypracowane modele współpracy, uczestnictwa w projektach 
oraz co najważniejsze pozyskane wzajemne zaufanie dają bardzo solidne podstawy do 
dalszych działań — szerzej rozumianej konsolidacji. Zachęcamy Państwa do rozmowy 
z kolegami i koleżankami prowadzącymi w okolicy firmy telekomunikacyjne w zakresie 
możliwości konsolidacji, rozpoczynając od tych najłatwiejszych elementów tj. wspólnych 
zakupów usług oraz sprzętu, integracji na poziomie marketingowym oraz budowy silnej 
marki lokalnej.
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1.  Podstawowe 
 modele transakcji

Akwizycji sieci, w zależności od przyjętej strategii i celów biznesowych, można dokonać  
w oparciu o dwa podstawowe modele — transakcje na aktywach oraz transakcje na 
udziałach. 

Transakcje na aktywach to umowy, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo, 
jego zorganizowana część, poszczególne składniki mienia lub abonenci. Ich celem 
jest nabycie od innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego określonych aktywów. 
Bardzo często będzie to nabycie wszystkich aktywów danego przedsiębiorcy czyli jego 
przedsiębiorstwa. 

Transakcje na udziałach to działania, których skutkiem jest przejęcie kontroli nad 
całym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym — najczęściej spółką.W dwóch kolejnych 
rozdziałach przyjrzymy się uważniej różnicom pomiędzy zarysowanymi powyżej mo-
delami transakcji.
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Porównanie kluczowych różnic tych modeli przedstawia poniższa tabela.

poziom 
 skomplikowania 
transakcji

bardziej 
 skomplikowane

im większa 
 różnorodność 
 aktywów tym 
większy poziom 
komplikacji

mniej 
 skomplikowane

forma umowy z podpisami 
 notarialnie 
poświadczo-
nymi, chyba, że 
w skład wchodzi 
 nieruchomość

co do zasady 
forma pisemna, 
chyba że w skład 
aktywów wchodzi 
nieruchomość

w przypadku 
 udziałów –  forma  
z podpisem 
notarialnie 
poświadczonym, 
w przypadku akcji 
forma pisemna

odpowiedzialność 
nabywcy   
za długi

tak, za długi 
 związane    
z prowadzonym 
przedsiębiorstwem

co do zasady brak 
odpowiedzialności 
za długi

za długi 
 odpowiada spółka, 
w której udziały 
zostały kupione

przejście umów 
abonenckich   
na nabywcę

konieczne 
 przepisanie umów   
na nabywcę

konieczne 
 przepisanie umów 
na nabywcę

stroną umów 
z abonentami 
pozostaje spółka, 
w której udziały 
zostały kupione

przejście umów 
z podmiotami 
trzecimi   
na nabywcę

konieczne 
 przepisanie umów   
na nabywcę

konieczne 
 przepisanie umów   
na nabywcę

stroną umów 
z kontrahentami 
pozostaje spółka, 
w której udziały 
zostały kupione

przejście decyzji 
administracyjnych   
na nabywcę

co do zasady 
tak, ale przepisy 
 szczególne mogą 
wprowadzać 
wyjątki

nie przechodzą podmiotem decyzji 
pozostaje spółka 
w której udziały 
zostały kupione

obszar   
porównania

transakcje  na aktywach
 

transakcje   
na udziałach

Różnice   
pomiędzy 
 transakcjami   
na aktywach 
i transakcjami   
na udziałach.

przedsiębiorstwo inne aktywa

W dwóch kolejnych rozdziałach przyjrzymy się uważniej różnicom pomiędzy zary-
sowanymi powyżej modelami transakcji.
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2.  Transakcje   
 na aktywach

2.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa
Najczęściej praktykowanym wariantem transakcji na aktywach jest sprzedaż przed-
siębiorstwa lub jego zorganizowanej części („ZCP”). Zakwalifikowanie sprzedawanych 
składników jako przedsiębiorstwo ma istotne konsekwencje, stąd też prawnicy, przed-
siębiorcy i organy podatkowe uważnie analizują pojęcia przedsiębiorstwa i jego zor-
ganizowanej części.

Definicja przedsiębiorstwa została przez Ustawodawcę określona  w art. 551  Kodeksu 
Cywilnego i brzmi następująco: 

„Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych  i ma-
terialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. […]”

Do składników przedsiębiorstwa, o których mowa w cytowanym przepisie zaliczamy:

•  nazwę przedsiębiorstwa;

•  własność nieruchomości i ruchomości (w tym materiały i towary); 

•  prawa do korzystania z nieruchomości przedsiębiorstwa na podstawie   
umów cywilnoprawnych (najmu, użyczenia, dzierżawy);

•  wierzytelności;

•  tajemnicę przedsiębiorstwa; 

•  dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa;

•  koncesje, licencje i zezwolenia. 
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Katalog ten zgodnie z przepisami ma charakter otwarty to znaczy, że w skład przed-
siębiorstwa wchodzą także inne elementy, jeżeli są one niezbędne do prowadzenia 
przedsiębiorstwa, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa („ZCP”) zdefiniowana została  w art. 4a pkt. 4 
Ustawy o CIT jako:

„organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół 
składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do 
realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 
przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;”

Upraszczając wyżej cytowaną definicję można stwierdzić, iż ZCP jest przedsiębior-
stwem działającym w ramach innego przedsiębiorstwa.

Zważywszy, że przepisy prawa podobnie traktują transakcje na przedsiębiorstwie 
jak i na jego zorganizowanej części, uwagi odnoszone w niniejszym opracowaniu do 
przedsiębiorstwa mogą być odnoszone również do ZCP.

Dlaczego powyższe definicje są tak istotne? 

Po pierwsze, jeżeli zestaw elementów, będących przedmiotem transakcji mieści 
się w definicji przedsiębiorstwa, transakcja jest w świetle prawa transakcją na przed-
siębiorstwie bez względu na to jaka była intencja stron. W praktyce może zdążyć się 
tak, że chcemy nabyć poszczególne aktywa, a w świetle prawa kupimy przedsiębior-
stwo. Konsekwencje będą doniosłe — w szczególności jako nabywcy przedsiębiorstwa 
będziemy odpowiadać za jego zobowiązania. Może się również okazać, że w skutek 
niezachowania wymogów formalnych stawianych przy sprzedaży przedsiębiorstwa, 
umowa będzie nieważna.

Po drugie, jeżeli nasz plan przewiduje zakup przedsiębiorstwa, a przedmiot umowy 
nie spełnia wymogów bycia przedsiębiorstwem, transakcja będzie musiała być opo-
datkowana VAT. Ponadto nie dojdzie do przejścia składników przedsiębiorstwa, które 
nie zostały wprost wymienione w umowie kupna — sprzedaży.

Reasumując — konstruując transakcję musimy być pewni, że organy skarbowe i są-
dy podzielą nasze zdanie co do tego czy jej przedmiotem było przedsiębiorstwo czy 
też nie. Stąd kluczowa jest analiza zbywanych aktywów oraz ich prawidłowe opisanie 
w umowie.

odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa

Zgodnie z prawem nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze 
zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem zbywanego przedsiębiorstwa. 
Oznacza to, że wierzyciel może według swojego wyboru żądać ich zaspokojenia zarów-
no przez zbywcę jak i nabywcę przedsiębiorstwa. Oczywiście wybierze tego z nich, od 
którego łatwiej będzie dług wyegzekwować. 

Nabywca za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem ale tylko do warto-
ści nabytego przedsiębiorstwa według stanu z chwili nabycia, a według cen z chwili 
zaspokojenia wierzyciela. Nabywca może bronić się zarzutem, że o zobowiązaniach nie 

wiedział ale musi w tym zakresie wykazać zachowanie należytej staranności przy ba-
daniu stanu przedsiębiorstwa w momencie jego zakupu. Stąd tak istotny jest audyt. Po 
pierwsze dobry audyt pozwoli na ustalenie absolutnej większości zobowiązań związa-
nych z prowadzonym przedsiębiorstwem, więc umożliwi ocenę ryzyk i zdyskontowanie 
ich w cenie przedsiębiorstwa. Po drugie, fakt przeprowadzenia audytu oraz posiadanie 
raportu z jego dokonania, pokazuje, że należyta staranność została zachowana i umoż-
liwia uniknięcie odpowiedzialności za ukryte przez zbywcę zobowiązania. 

Odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa może być wyłączona lub ogra-
niczona wobec wierzycieli tylko za ich zgodą. W praktyce zgodę taką bardzo trudno 
uzyskać, gdyż jej udzielenie nie leży w interesie wierzyciela. Ciekawe skutki ma umowne 
uregulowanie odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa pomiędzy nabywcą, 
a zbywcą. Wprawdzie nie wpływa ono na odpowiedzialność nabywcy wobec wierzycieli 
(wierzyciel i tak będzie mógł zaspokoić się z majątku nabywcy) ale w sytuacji, gdy nabyw-
ca długi zbywcy spłaci, będzie mógł dochodzić od niego zwrotu poniesionych  wydatków.

przejście umów z kontrahentami i abonentami

Ważne z punktu widzenia nabywcy przedsiębiorstwa jest to, co się stanie z umowa-
mi zawartymi przez zbywcę w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem. Do umów 
takich w przypadku branży telko należą najczęściej umowy leasingu sprzętu, umowy 
najmu lokali, dzierżawy słupów, umowy z kontrahentami na obsługę techniczną sieci 
oraz co najważniejsze umowy z abonentami. Czy prawa i obowiązki z tych umów przej-
dą na nabywcę? Czy konieczne jest dokonanie w tym zakresie dodatkowych czynności? 
Odpowiedź na to pytanie wynika z definicji przedsiębiorstwa — wierzytelności z umów 
(prawa z umów) przejdą na nabywcę ale zobowiązania (obowiązki z umów) nie. Zwa-
żywszy jednak, że przepisy tworzą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania przed-
siębiorstwa po stronie nabywcy i zbywcy, zarówno jeden jak i drugi będą odpowiadać 
za zobowiązania z umów wobec wierzycieli.

Przykład — od momentu sprzedaży przedsiębiorstwa nabywca będzie uprawniony 
do obciążania abonentów opłatami za Internet. Za jego dostawę lub ewentualne od-
szkodowania z tytułu niewykonania umowy wobec abonenta odpowiadał będzie jednak 
zarówno on jak i zbywca przedsiębiorstwa. 

Wyjątki w tym zakresie mogą wynikać z treści samych umów. Jeżeli umowy zawie-
rają zapis, że przeniesienie praw z tych umów wymaga zgody wierzyciela, prawa te na 
nabywcę nie przejdą. Zapisy takie często można znaleźć w umowach z dużymi przed-
siębiorstwami, których umowy nie podlegają zazwyczaj indywidulanym negocjacjom. 
Mowa tutaj o umowach leasingu, ubezpieczenia, limitu w rachunku bieżącym i innych.

Oczywiście nawet, gdy dochodzi do przejścia praw z umów na nabywcę, konieczne 
jest poinformowanie o tym dłużnika czyli drugą stronę umowy. W przeciwnym wypadku 
nie będzie ona wiedziała, że zmienił się podmiot uprawniony z umowy, gdyż nie jest 
stroną transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa. Dodatkowe obowiązki nakładać mogą 
również szczególne przepisy prawa jak chociażby ustawa prawo telekomunikacyjne, 
która wymaga zawiadomienia abonenta o zmianie podmiotu świadczącego na jego 
rzecz usługi telekomunikacyjne.
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przejście zakładu pracy

Nabycie przedsiębiorstwa jako całości działalności sprzedającego ma istotne skutki 
w obszarze prawa pracy. Wraz z przejściem przedsiębiorstwa dojdzie do przejścia zakładu 
pracy na nabywcę, a co za tym idzie wstąpienia przez niego w prawa i obowiązki z umów 
o pracę w dotychczasowym kształcie. Skutek ten wynika z art. 231 §1 kodeksu pracy.

Przepisy precyzują, że jeśli u nowego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje 
związkowe to jest w szczególności związki zawodowe, dotychczasowy i nowy praco-
dawca informują na piśmie swoich pracowników o: 

•  przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego 
pracodawcę;

•  jego przyczynach prawnych i ekonomicznych oraz socjalnych skutków    
dla pracowników;

•  zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników 
w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

Przekazanie powyższych informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed 
przewidywanym terminem przejścia zakładu. Przejście pracowników następuje z mo-
cy prawa, jednakże pracownik może rozwiązać stosunek pracy za siedmiodniowym 
uprzedzeniem. Ustanie stosunku pracy następuje wówczas z upływem okresu 7 dni od 
złożenia pracodawcy oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie. Aby 
oświadczenie było skuteczne, musi zostać złożone w okresie 2 miesięcy od przejścia 
zakładu lub jego części na nowego pracodawcę i mieć formę pisemną.

Powyższe zasady nie stosują się do osób świadczących usługi związane z działalno-
ścią przedsiębiorstwa na podstawie umów innych niż umowy o pracę, to jest w szcze-
gólności umów zlecenie i umów o dzieło.

przejście decyzji administracyjnych

Istotną wartością przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego jest posiadana infrastruk-
tura administracyjnoprawna niezbędna do wykonywania działalności gospodarczej. 
W jej skład wchodzą między innymi decyzje administracyjne takie jak decyzje lokali-
zacyjne, decyzje o zajęciu pasa, czy też pozwolenia na budowę. W przypadku nabycia 
przedsiębiorstwa pojawia się pytanie — czy nabywca wejdzie w prawa z tych decyzji, 
czy też będzie musiał postarać się o ich wydanie we własnym zakresie? Odpowiedź 
brzmi — to zależy. Co do zasady decyzje administracyjne przechodzą automatycznie na 
nabywcę przedsiębiorstwa a obowiązek nabywcy sprowadza się do notyfikowania tego 
faktu organom, które je wydały. Przepisy mogą jednak konstruować rozmaite wyjątki 
i niestety każdą decyzję trzeba indywidualnie przeanalizować. 

konieczne zgody

Zbycie przedsiębiorstwa to typ czynności prawnej, którą przepisy traktują wyjątko-
wo poważnie. Stąd też należy mieć na uwadze, że w niektórych sytuacjach wymagane 
będą dodatkowe zgody, bez których czynność dotycząca przedsiębiorstwa będzie nie-
ważna lub nieskuteczna. Istnieją w tym zakresie dwie najbardziej doniosłe regulacje.   
Pierwsza to przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które wymagają zgody zgromadze-

nia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy dla sprzedaży przedsiębior-
stwa spółki. Druga to przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, które wymagają 
zgody współmałżonka dla rozporządzenia przedsiębiorstwem przez osobę fizyczną, 
która prowadzi przedsiębiorstwo wchodzące w skład wspólności majątkowej małżeń-
skiej. Zgoda w tym drugim przypadku musi być udzielona w formie wymaganej przez 
prawo dla rozporządzenia przedsiębiorstwem to jest w formie z podpisami notarialnie 
poświadczonymi.

2.2. Sprzedaż aktywów innych niż przedsiębiorstwo
Zamiast nabywać całe przedsiębiorstwo można zdecydować się na zakup poszcze-

gólnych elementów sieci bądź samych abonentów. Takie rozwiązanie ma pewne zalety:

•  pozwala na wybór najbardziej wartościowych lub najbardziej niedoszacowa-
nych składników przedsiębiorstwa;

•  umożliwia uniknięcie ryzyk związanych z niektórymi elementami sieci;

•  daje możliwość lepszego dostosowania przedmiotu transakcji do potrzeb bizne-
sowych nabywcy;

•  nie wiąże się z przeniesieniem zobowiązań związanych z prowadzoną działalno-
ścią na nabywcę.

Transakcje tego typu same w sobie nie są zbyt skomplikowane. Przepisy prawa co do 
zasady nie stawiają tutaj wymogów co do formy. Kluczowe jest sprecyzowanie przed-
miotu umowy oraz ceny. W przeciwieństwie do umów sprzedaży przedsiębiorstwa oraz 
transakcji na udziałach, własność aktywów przedsiębiorstwa nie wyszczególnionych 
w umowie nie przejdzie na kupującego.

Przy transakcji polegającej na zakupie kilku aktywów przedsiębiorstwa należy zweryfiko-
wać czy dany zestaw aktywów nie będzie tworzył zorganizowanej  części przedsiębiorstwa.
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3.  Transakcje   
 na udziałach

Transakcje na udziałach to działania zmierzające do przejęcia kontroli nad istniejącym 
już przedsiębiorcą. W rezultacie dokonania takiej transakcji nabywca staje się właści-
cielem podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo telekomunikacyjne — najczęściej 
Spółki. Takie zdarzenie ma doniosłe konsekwencje. W jego wyniku zaczynamy prowa-
dzić biznes w kształcie stworzonym przez zbywcę ze wszystkimi jego wadami i zaletami. 
Z poziomu spółki ponosimy konsekwencje ważności zawartych przez spółkę umów, 
nierozwiązanych sporów pracowniczych, nieuregulowanych zobowiązań, niedopłat 
podatków, wadliwego realizowania obowiązków sprawozdawczych, naruszania obo-
wiązków wobec abonentów i tak dalej. Z drugiej strony akwizycja sieci poprzez zakup 
udziałów w spółce, która jest jej właścicielem jest organizacyjnie prostsza niż zakup 
przedsiębiorstwa. Nie występuje problem wymieniania składników przedsiębiorstwa 
aby skutecznie je nabyć. Nie istnieje problem przepisywania decyzji administracyjnych, 
umów z kontrahentami czy abonentami, gdyż nie zmienia się podmiot, który jest ich 
stroną — zmienia się jedynie właściciel tego podmiotu.

Transakcje na udziałach obejmują szerszy zakres zdarzeń niż nabycie udziałów 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przez to określenie rozumie się uzyskanie 
kontroli nad przedsiębiorcą bez względu na formę jego działania. Poniżej przyjrzymy 
się różnym konfiguracjom transakcji na udziałach.
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3.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna
W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej ze względu 

na charakter prawny tych form działalności, bezpośrednie przejęcie kontroli nad przed-
siębiorcą nie jest możliwe. Stosuję się tutaj następujące rozwiązania: 

•  przekształcenie JDG lub spółki cywilnej w spółkę kapitałową oraz sprzedaż 
udziałów w tej spółce;

•  wniesienie przedsiębiorstwa JDG lub spółki cywilnej aportem do nowopowstałej 
lub istniejącej spółki kapitałowej, a następnie sprzedaż udziałów w tej spółce.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej w spół-
kę kapitałową wymaga sporządzenia bilansu i sprawozdania finansowego dla celów 
przekształcenia, sporządzenia planu przekształcenia i poddania go ocenie przez biegłe-
go rewidenta oraz sporządzenie umowy spółki i zawarcie jej w formie aktu notarialnego. 

W przypadku przekształcenia konieczne będzie uiszczenie podatku od czynności 
cywilnoprawnej. Podatek ten wynosić będzie 0,5 % wysokości kapitału zakładowego po-
mniejszonej o opłaty za wpis w KRS oraz ogłoszenie w monitorze sądowo-gospodarczym.

Dla skuteczności przekształcenia niezbędne jest również przygotowanie odpowied-
nich formularzy i zgłoszenie przekształcenia do sądu rejestrowego. Zakończeniem 
transakcji jest zakup udziałów w spółce przekształconej. Dzięki zasadzie sukcesji uni-
wersalnej, z mocy prawa przekształconej spółce będzie przysługiwała całość praw 
i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego.

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki jest popularną alternatywą dla prze-
kształcenia JDG w spółkę kapitałową. Atrakcyjność tego rozwiązania wynika z jego 
szybkości. Pominięte zostaje długotrwałe postępowanie przekształceniowe. Wniesienie 
aportu w postaci przedsiębiorstwa jest neutralne podatkowo. Nie podlega ono podatko-
wi dochodowemu, ani podatkowi od towarów i usług. W przypadku wniesienia przedsię-
biorstwa do spółki pojawią się jednak pewne problemy opisane w części opracowania 
dotyczącej nabycia przedsiębiorstwa — w szczególności problem odpowiedzialności 
za jego zobowiązania, przejścia decyzji administracyjnych oraz przejścia zakładu pracy.

3.2. Spółki osobowe
Przez Spółki osobowe na potrzeby niniejszego opracowania będziemy rozumieć 

spółkę jawną oraz komandytową. Spółki te nazywa się osobowymi, ze względu na ich 
ścisłe związanie z osobami wspólników. Z tego związania wynika brak typowych akcji 
czy udziałów w spółce. Wspólnikom przysługuje tak zwany ogół praw i obowiązków 
i to on może być przedmiotem sprzedaży. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce 
może nastąpić co do zasady po uzyskaniu uprzedniej zgody wszystkich wspólników 
na taką transakcję. W przypadku przejęcia praw i obowiązków wspólnika nabywca 
odpowiada solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z działalnością spółki 
oraz za zobowiązania samej spółki powstałe przed przystąpieniem nowego wspólnika. 

Problematyczną kwestią w przypadku przejęcia kontroli nad spółką osobową jest 
fakt, iż nie może ona funkcjonować z jednym tylko wspólnikiem. Oznacza to, że nie 
możemy sami kupić własności całej spółki. Musimy albo pozostawić w spółce jednego 

z dotychczasowych wspólników albo dokonać transakcji z udziałem zaufanej osoby 
trzeciej, gdzie jeden udział spółkowy kupimy my a drugi ta właśnie osoba. W przypadku 
kiedy tą zaufaną osobą jest osoba prawna, to należy pamiętać, że wtedy nabywana 
spółka osobowa straci uprawnienie do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej.

Opisane powyżej szczególne cechy przejęcia kontroli nad spółkami osobowymi prze-
sądzają o tym, że transakcje takie przeprowadza się rzadko. Zazwyczaj albo przekształ-
ca się wcześniej kupowaną spółkę w spółkę z o.o. i przeprowadza sprzedaż udziałów 
w dosłownym tego pojęcia znaczeniu albo realizuje sprzedaż w modelu na aktywach.

3.3. Spółki kapitałowe
Spółki kapitałowe czyli spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółka akcyj-

na powstały właśnie po to, żeby można było je łatwo sprzedawać. Umowa sprzedaży 
udziałów czy akcji jest jedną z najczęstszych form zmiany kontroli nad przedsiębiorcą.

Umowy takie, same w sobie nie nastręczają szczególnych trudności. Muszą one 
jednak zawierać bardzo dobrze skonstruowany zestaw tak zwanych oświadczeń i za-
pewnień sprzedającego o stanie prawnym zarówno udziałów lub akcji jak i stanie samej 
spółki.

Sprzedaż udziałów lub akcji może być uzależniona od zgody samej spółki lub osób 
trzecich. Niezbędna jest w tym celu uważna analiza umowy spółki lub statutu. Ograni-
czenia w rozporządzaniu udziałami lub akcjami mogą wynikać również z porozumień 
wspólników z osobami trzecimi czyli tak zwanych lock-upów. Zaniechanie takiej analizy 
może prowadzić do bezskuteczności sprzedaży.

Zarówno udziały jak i akcje aby ich zbycie było skuteczne i wiązało się z uzyska-
niem własności spółki muszą być utworzone zgodnie z prawem. Konieczna jest w tym 
celu analiza powstania tych praw poprzez ocenę uchwał organów korporacyjnych, 
oświadczeń o objęciu udziałów i innych czynności prawnych. W przeciwnym wypadku 
ryzykujemy nabycie praw obarczonych wadami prawnymi.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zbycie udziałów powinno nastąpić w formie 
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

Niezbędne jest również powiadomienie spółki o przejściu udziału przez jedną z osób 
zainteresowanych, tj. nabywca lub zbywca, gdyż dopiero w momencie takiego zawiadomie-
nia z dołączonym dowodem dokonania czynności przeniesienie udziału staje się skuteczne 
wobec spółki i powstaje po stronie zarządu spółki obowiązek wpisania nabywcy do księgi 
udziałów i zawiadomienie sądu rejestrowego w formie listy nowych wspólników. 

W przypadku nabycia udziałów po stronie nabywcy powstaje odpowiedzialność soli-
darna ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału, która 
może dotyczyć przykładowo nieuiszczonej dopłaty, do której wspólnicy mogą zostać 
zobowiązani w umowie spółki. Wysokości i terminy takich dopłat określane są w miarę 
potrzeby przez uchwałę wspólników. Wspólnik odpowiada również za wniesienie aportu 
o zawyżonej wysokości lub obciążonego wadą prawną czy fizyczną.
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4.  Transakcja 
  i jej przebieg

Typowa transakcja akwizycji sieci zaczyna się od zidentyfikowania sieci, której sprze-
dażą właściciel jest zainteresowany. Najczęściej jest to sieć, która jest komplementarna 
do tej posiadanej przez nabywcę pod względem przede lokalizacji, dopasowania tech-
nologicznego i zakresu świadczonych usług.

Następnym krokiem jest nawiązanie wstępnych rozmów z właścicielem sieci i usta-
lenie czy jego oczekiwania co do ceny nie rozmijają się z ofertą nabywcy w stopniu 
wykluczającym możliwość porozumienia. 

Pierwszym działaniem formalnym jest zazwyczaj podpisanie przez partnerów tak 
zwanego listu intencyjnego. List ten jest rodzajem umowy, która określa zasady postę-
powania stron do momentu finalizacji transakcji lub odstąpienia od niej. Jego treść jest 
zazwyczaj proponowana przez nabywcę jako inicjatora transakcji. Umowa ta ma znacze-
nie zarówno pragmatyczne jak i psychologiczne. Jej zawarcie jest sukcesem pierwszego 
etapu negocjacji między stronami i pokazuje, że wyważenie ich interesów jest możliwe, 
a co za tym idzie transakcja ma szanse powodzenia. 

Jakiego typu kwestie reguluje list intencyjny?

•  określa planowane strony docelowej transakcji, gdyż często różnią się one od 
stron samego listu intencyjnego;

•  definiuje planowaną strukturę transakcji to jest czy jej przedmiotem będą udzia-
ły, przedsiębiorstwo czy też określone aktywa;

•  daje nabywcy prawo do zbadania przedmiotu transakcji;

•  reguluje zasady przeprowadzania badania, zakres udostępnianych do badania 
danych oraz sposób udostępniania dokumentów do badania;
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•  określa ile czasu strony dają sobie na finalizację transakcji;

•  ostanawia ewentualną odpowiedzialność sprzedającego wobec nabywcy z ty-
tułu poniesionych kosztów audytu, jeżeli jego rezultaty wykażą zatajenie przez 
sprzedającego kluczowych informacji o firmie;

•  przetwarzanie przez nabywcę danych osobowych osób fizycznych, przekazywa-
nych mu przez sprzedającego w toku audytu.

Poza zagadnieniami wskazanymi powyżej, list intencyjny określa obowiązki stron 
w okresie przejściowym to jest od momentu podpisania listu intencyjnego do momentu 
finalizacji transakcji. Do obowiązków tych mogą należeć między innymi:

•  obowiązek informowania nabywcy o zmieniającej się sytuacji przedsiębiorstwa;

•  zakaz zaciągania przez sprzedającego znaczących zobowiązań w związku 
z przedsiębiorstwem;

•  zakaz wyzbywania się istotnych składników majątku wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa;

•  obowiązek powstrzymania się przez sprzedającego od prowadzenia negocjacji 
z innymi podmiotami niż nabywca (wyłączność w negocjacjach);

•  obowiązki stron do zachowania poufności co do faktu podjęcia negocjacji, ich 
przebiegu oraz okoliczności, które strony sobie ujawniły (w szczególności tego 
co o przedsiębiorstwie sprzedającego dowiedział się nabywca w toku audytu).

Po podpisaniu listu intencyjnego rozpoczyna się badanie spółki. Sprzedający przed-
stawia dokumenty i udziela informacji nabywcy zgodnie z ustaleniami listu intencyjnego. 
W zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz jego lokalizacji, stosowane są różne 
rozwiązania organizacyjne. Najczęściej dokumenty udostępniane są w siedzibie sprzeda-
jącego w formie papierowej lub też przekazywane nabywcy oraz jego doradcom w formie 
elektronicznej poprzez maila albo virtual data room. Badanie trwa zazwyczaj od dwóch 
tygodni do miesiąca. Jeżeli ma ono charakter zewnętrzny, czyli jest przeprowadzane 
przez niezależnych doradców, najczęściej kończy się sporządzeniem raportu, który jest 
wewnętrznym dokumentem nabywcy.

Zważywszy, że dalsze kroki są uzależnione od tego czy transakcja jest realizowana 
w modelu na udziałach czy też na aktywach, pozostała część rozdziału została odpo-
wiednio podzielona.

5.1. Transakcja na aktywach
Umowy dotyczące aktywów zawierane są z ich właścicielami. Jeżeli sieć prowadzo-

na jest w formie spółki — stroną tej umowy będzie spółka. Jeżeli sieć prowadzona jest 
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej — stroną umowy będzie osoba fi-
zyczna. Ma to istotne znacznie gdyż to strona umowy będzie uprawniona do otrzymania 
wynagrodzenia, a co za tym idzie, do zapłaty podatku dochodowego.

Umowa sprzedaży aktywów zawierana jest w formie uzależnionej od typu tych akty-
wów. I tak umowa sprzedaży przedsiębiorstwa powinna zostać zawarta w formie z podpi-
sami notarialnie poświadczonymi, umowa sprzedaży wybranych elementów infrastruktur 
w formie pisemnej, a umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

W rezultacie umowy sprzedaży aktywów, nabywca staje się właścicielem wybranych 
składników mienia będących jej przedmiotem. Szczegółowa treść umowy sprzedaży 
została opisana w kolejnym punkcie rozdziału.

Jak wyjaśnialiśmy w pierwszej części opracowania, przedmiotem transakcji na ak-
tywach nie mogą być umowy jako takie czyli w szczególności umowy z abonentami 
czy kontrahentami. Przypomnijmy, że umowy składają się z wierzytelności czyli upraw-
nień oraz zobowiązań czyli obowiązków. Wierzytelności mogą zostać przeniesione na 
podmioty trzecie i co do zasady nie wymaga to zgody zobowiązanych. Zobowiązania 
również mogą być przeniesione na podmioty trzecie ale wymaga to zgody podmio-
tów uprawnionych. W konsekwencji, jeżeli w modelu sprzedaży aktywów mają się 
znaleźć umowy, tworzy to znaczące wyzwanie organizacyjne. Po pierwsze wszystkich 
zobowiązanych z tych umów trzeba powiadomić o fakcie przeniesienia wierzytelności 
aby wiedzieli na czyją rzecz mają świadczyć. Po drugie od wszystkich uprawnionych 
z umów trzeba uzyskać zgodę na ich przeniesienie na podmiot trzeci. 

5.2. Transakcja na udziałach
Umowy na udziałach zawierane są pomiędzy ich właścicielami a nabywcą. Forma 

umowy jest uzależniona od tego czy przedmiotem umowy są udziały czy też akcje. 
Umowa sprzedaży udziałów zawierana jest w formie z podpisami notarialnie poświad-
czonymi a umowa sprzedaży akcji w formie pisemnej. 

Umowa sprzedaży udziałów składa się zazwyczaj z następujących elementów:

•  komparycji — określa datę i miejsce zawarcia umowy a także jej strony i osoby 
reprezentujące strony. Podstawą do jej sporządzenia są odpisy aktualne z reje-
stru przedsiębiorców KRS;

•  preambuły — preambuła jest zwięzłym opisem powodów zawarcia umowy oraz 
celów jakie strony chcą osiągnąć przez jej zawarcie. Nie zawiera wiążących 
zapisów ale stanowi podstawę do interpretacji pozostałych części umowy 
w przypadku ich niejasności;

•  oświadczeń — w umowie sprzedający składają oświadczenia dotyczące stanu 
spółki, sprzedawanych udziałów, ich wad prawnych, prawa własności do 
udziałów oraz prawa do rozporządzania nimi, ujawnienia przez sprzedającego 
wszystkich okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji przez nabywcę od-
nośnie zawarcia umowy, uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód do zawarcia 
umowy, braku istnienia okoliczności, które mogłyby wpływać na jej ważność, 
skuteczność lub możliwość wykonania i inne;

•  wyłączeń — jeżeli badanie wykaże nieprawidłowości w działaniu spółki, zazwy-
czaj dochodzi do opisania ich w umowie. Ma to na celu unikniecie przez sprze-
dającego odpowiedzialności za wady przedmiotu transakcji, które ujawnione 
zostały nabywcy i uwzględnione w cenie firmy;

•  przeniesienia własności — sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia wła-
sności udziałów a nabywca do ich przyjęcia. Precyzowana jest liczba udziałów 
lub liczba, typ i seria przenoszonych akcji;
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•  zapłata — umowa precyzuje cenę oraz sposób jej uiszczenia. Co do zasady 
przejście własności przedmiotu umowy jest niezależne od zapłaty. Zapłata na-
stępuje zazwyczaj w ciągu paru dni od zawarcia umowy przelewem na rachu-
nek wskazany w umowie. Strony mogą z dużym stopniem swobody kształtować 
harmonogram płatności, walutę i sposób zapłaty;

•  kary umowne — zazwyczaj wprowadza się kary umowne na okoliczność złoże-
nia nieprawdziwych oświadczeń co do stanu przedmiotu transakcji, ujawnienia 
informacji poufnych lub naruszenia zakazu konkurencji;

•  postanowienia dodatkowe — zakaz konkurencji (zakaz prowadzenia przez 
sprzedającego działalności konkurencyjnej do działalności nabywcy przez 
określony czas na wskazanym terytorium), określenie zasad współpracy pomię-
dzy sprzedającym, a nabywcą w przyszłości w postaci udziału sprzedającego 
w prowadzeniu zbywanego przedsiębiorstwa i inne; 

•  postanowienia końcowe — adresy do doręczeń dla stron, wybór sądu właściwe-
go do rozpoznawania sporów na gruncie umowy i inne.

Niekiedy strony stosują rozwiązania mające na celu ochronę uprawnienia nabywcy 
do otrzymania zapłaty. Mają one szczególne znaczenia w sytuacji, gdy zapłata ceny jest 
odroczona lub podzielona na transze. 

Do najpopularniejszych rozwiązań należą:

•  uzależnienie przejścia własności przedmiotu umowy od dokonania zapłaty;

•  możliwość odstąpienia przez sprzedającego od umowy w przypadku braku 
zapłaty;

•  zabezpieczenie zapłaty ceny zastawem rejestrowym na sprzedanych udziałach 
lub aktywach, które stały się własnością nabywcy;

•  zabezpieczenia osobiste (poręczenia i gwarancje) lub rzeczowe (zastawy, 
 hipoteki) ustanowione przez nabywcę na rzecz sprzedającego;

•  zabezpieczenia procesowe — oświadczenie nabywcy o dobrowolnym poddaniu 
się egzekucji w formie aktu notarialnego za zobowiązania wynikające z umowy.

Przejście własności udziałów nie jest uzależnione od zmiany umowy spółki czy też 
wpisu do rejestru przedsiębiorców. Nie zmienia to faktu, że nabycie udziałów powinno 
być w rejestrze odnotowane (w większości przypadków) oraz notyfikowane spółce 
aby było wobec niej skuteczne.  W niektórych okolicznościach konieczne może być 
notyfikowanie przejścia własności przedmiotu umowy na rzecz podmiotów trzecich 
(np. abonentów) lub organów administracji publicznej.

Nabycie własności udziałów zapewnia właścicielską kontrolę nad spółką. Nie daje 
ona jednak prawa do reprezentowania spółki ani prowadzenia jej spraw. To uprawnienie 
pozostaje w gestii aktualnego zarządu spółki, powołanego jeszcze przez poprzednich 
właścicieli. Należy zadbać o dokonanie zmian w zarządzie przez powołanie nowych 
członków oraz zgłoszenie ich do rejestru przedsiębiorców KRS.

Powyższe czynności zasadniczo zamykają działania prawne związane z akwizycją 
sieci poprzez zakup udziałów w spółce. Należy jednak zauważyć, że w rezultacie jej 
dokonania nabywca sieci wprowadza nowy podmiot prawa do swojej struktury wła-
ścicielskiej tworząc de facto grupę kapitałową. Taka okoliczność nie zawsze jest ko-
rzystna z punktu widzenia ekonomiki zarządzania firmą. Stąd też przedsiębiorcy często 
podejmują dalsze działania zmierzające do połączenia firmy swojej i kupionej w jednym 
prawnym organizmie. Można to zrobić na następujące sposoby:

•  wnieść przedsiębiorstwo kupionej spółki do spółki nabywcy tytułem aportu;

•  przenieść poszczególne aktywa i przepisać umowy związane z przedsiębior-
stwem na nabywcę; 

•  połączyć spółki w procedurze przejęcia spółki kupionej przez dotychczasową;

•  połączyć spółki w procedurze utworzenia nowej spółki z połączenia spółki 
kupionej i spółki nabywcy. 
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5.  Aspekty  
 podatkowe 
 sprzedaży sieci

Wbrew temu co mogłaby podpowiadać intuicja kwestie podatkowe przy sprzedaży 
sieci nie sprowadzają się jedynie do podatku dochodowego po stronie sprzedającego. 
Obciążenia fiskalne mogą spoczywać zarówno po stronie kupującej jak i sprzedającej 
i mogą odnosić się do podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podat-
ku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków lokalnych takich jak 
podatek od nieruchomości. 

W tym rozdziale przyjrzymy się im po kolei.

podatek dochodowy

Zasadniczo podatek dochodowy będzie obciążał sprzedającego. Przy sprzedaży 
udziałów będzie nim ich właściciel czyli najczęściej osoba fizyczna, z która kupujący 
prowadzi negocjacje. Przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub poszczególnych aktywów 
będzie nim osoba fizyczna, która je sprzedaje w ramach jednoosobowej działalności 
lub spółka. W tym ostatnim przypadku dojdzie do sytuacji szczególnej, gdyż środki 
z transakcji trafią do spółki a następnie będą musiały zostać wytransferowane do jej 
właścicieli. To może znacząco podrożyć transakcję w sensie podatkowym.

Sprzedaż udziałów wiąże się z podatkiem w wysokości 19 % zarówno w przypadku 
sprzedaży z poziomu spółki jak i od osoby fizycznej. Podstawą opodatkowania jest 
przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. W przypadku udziałów, które zostały 
objęte, będą nim wpłaty na kapitały spółki, czyli wartość wniesionej za nie gotówki lub 
wkładów niepieniężnych. W odniesieniu do udziałów, które zostały nabyte w drodze 
innej niż objęcie (zakup, darowizna, zamiana) kosztami uzyskania przychodu będzie 
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koszt ich nabycia czyli najczęściej cena. Zarówno w przypadku objęcia jak i nabycia do 
kosztów można zaliczyć opłaty transakcyjne takie jak koszty czynności notarialnych. 
Bardziej złożona jest kwestia wysokości kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży 
udziałów uzyskanych w sposób nietypowy to jest w wyniku przekształcenia jednooso-
bowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub osobowej.

W przypadku sprzedaży udziałów przez osobę fizyczną zapłata podatku dochodowe-
go następuje po zakończonym roku podatkowym na podstawie wypełnienia stosownej 
deklaracji. Dochód ze sprzedaży udziałów jest opodatkowany na podobnej zasadzie 
jak inne dochody z kapitału. 

W przypadku sprzedaży aktywów przez osobę fizyczną lub prawną przychód rozli-
czany jest w ciągu roku podatkowego, podobnie jak dochód uzyskany w toku bieżącej 
działalności gospodarczej.

Pomimo, że zapłata podatku dochodowego w związku ze sprzedażą udziałów lub 
aktywów leży formalnie po stronie podmiotu sprzedającego, praktyka transakcyjna po-
kazuje, że problem ten w znacznym stopniu dotyka też interesów kupującego. Kupujący 
jest zainteresowany zapłatą jak najniższej ceny, która jednocześnie będzie zadowala-
jąca dla sprzedającego. Im bardziej kosztowna pod względem podatkowym okaże się 
transakcja, tym więcej gotówki będzie musiał zaangażować.

Zakup sieci rodzi również inne skutki w podatku dochodowym po stronie kupujące-
go. Po pierwsze, wydatki poczynione na akwizycję będzie można odliczyć od podatku. 
Kształt transakcji będzie miał znaczenie dla określenia na jakiej zasadzie będzie się 
to odbywać. Po drugie nabyte aktywa lub udziały w przyszłości najprawdopodobniej 
zostaną sprzedane powodując obowiązek zapłaty podatku. Jego wysokość może być 
uzależniona właśnie od sposobu nabycia.

Reasumując, jest w interesie obu stron aby transakcja została pod względem podat-
kowym dokładnie przemyślana i zaplanowana.

podatek vat

Sprzedaż udziałów czy to przez osobę fizyczną czy też osobę prawną nie podlega 
podatkowi od wartości dodanej, a jej dokonanie nie jest dokumentowane wystawieniem 
faktury VAT.

Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest zwolniona z podatku 
VAT, jednakże błędne zakwalifikowanie przedmiotu transakcji jako przedsiębiorstwa, 
w sytuacji, w której będzie ono zestawem aktywów nie mających tego przymiotu, spo-
woduje obowiązek zapłaty VAT.

Sprzedaż poszczególnych aktywów co do zasady jest opodatkowana VAT i wymaga 
udokumentowania fakturą. Stawka podatku jest uzależniona od charakteru zbywanych 
aktywów jednakże co do zasady zastosowanie znajdzie stawka podstawowa w wyso-
kości 23 %.

podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy przede wszystkim tych transakcji, 
których przedmiotem są udziały. PCC pojawia się również przy czynnościach pomoc-
niczych wobec sprzedaży sieci takich jak podwyższenie kapitału zakładowego spółki 
czy też zawarcie umowy pożyczki.

Sprzedaż udziałów podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 
1 % wartości transakcji. Ciężar uiszczenia podatku spoczywa na kupującym. Nie jest 
możliwe umowne przeniesienie obowiązku zapłaty podatku na drugą stronę trans-
akcji, gdyż obowiązek zapłaty podatku wynika z przepisów podatkowych, które nie 
podlegają modyfikacji przez porozumienie stron. Obowiązek zapłaty podatku nie jest 
powiązany z momentem zapłaty ceny wynikającej z umowy sprzedaży. Bez względu 
na ujęty przez strony harmonogram płatności, w terminie 14 dni od dnia dokonania 
transakcji należy sporządzić odpowiednią deklarację PCC oraz złożyć ją na dzienniku 
podawczym urzędu skarbowego lub wysłać listem poleconym. W tym terminie należy 
również uiścić podatek i wpłacić go na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego. 
Ryzyko nieprawidłowego obliczenia podatku lub przyjęcia jako podstawy opodatko-
wania wartości transakcji niższej niż realna wartość aktywów będących przedmiotem 
transakcji spoczywa na podatniku. 
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6.  Wycena   
przedsiębiorstwa  
telekomunikacyjnego

Wycena przedsiębiorstwa to działanie zmierzające do ustalenia jego wartości. Więk-
szość przedsiębiorców ma pewne wyobrażenie o wartości swojego przedsiębiorstwa 
bez uciekania się do przeprowadzania profesjonalnej wyceny, jednakże jej sporządzenie 
w kontekście planowanej transakcji posiada pewne zalety:

•  weryfikuje intuicyjne przeświadczenie stron transakcji o wartości firmy;

•  jest argumentem podczas negocjacji ceny;

•  stanowi ochronę przed potencjalnymi zarzutami organów skarbowych odnośnie 
zaniżenia wartości przedsiębiorstwa i tym samym zaniżenia należnych obciążeń 
publicznoprawnych związanych ze sprzedażą firmy;

•  chroni zarządy stron transakcji przed ewentualnymi zarzutami organów nadzor-
czych czy właścicielskich odnośnie przyjętej wartości transakcji;

•  zwiększa szansę na pozyskanie środków na sfinansowanie akwizycji przez pod-
mioty trzecie takiej jak bank, obligatariusze lub pożyczkodawcy przez uwiary-
godnienie transakcji i umożliwienie ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na 
kupowanych aktywach lub udziałach.
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metodologia wyceny

Metody wyceny przedsiębiorstw telekomunikacyjnych lub ich składników można 
podzielić na majątkowe, dochodowe oraz porównawcze. Wybór metody ma kluczowe 
znaczenie dla uzyskania miarodajnego rezultatu wyceny. W celu dokonania wyboru 
odpowiedniego modelu należy wziąć pod uwagę między innymi jej cel, zakres danych 
którymi dysponujemy oraz charakter wycenianych składników. Co do zasady w praktyce 
przeprowadza się wycenę z użyciem kilku metod a następnie uśrednia ich rezultaty.

metody majątkowe

Metody majątkowe polegają na określeniu wartości poszczególnych aktywów przed-
siębiorstwa. Stosowane są tutaj trzy podejścia:

•  odtworzeniowe — ile kosztowałoby odtworzenie przedsiębiorstwa przez zakup 
i połączenie składających się na nie elementów;

•  likwidacyjne — ile można by uzyskać przez rozczłonkowanie i zbycie składają-
cych się na przedsiębiorstwo elementów;

•  skorygowanych aktywów netto — jaka jest suma wartości aktywów stałych 
netto oraz aktywów obrotowych, finansowanych ze środków własnych firmy 
według zapisów w bilansie, zweryfikowana o składniki aktywów i pasywów 
wymagające korekty ich wartości. 

Metody majątkowe stosowane są wobec przedsiębiorstw w fazie rozruchowej, które 
nie osiągnęły jeszcze fazy dochodowości. Często stosowane są również przez instytucje 
finansowe ze względu na niewielką przestrzeń do formułowania założeń o charakterze 
spekulatywnym. 

metody dochodowe

Metody dochodowe oparte są o przepływy pieniężne przedsiębiorstwa. Znajdują 
zastosowanie do firm ukształtowanych, które posiadają regularne i dające się zapro-
gnozować przepływy. Najpopularniejszą metodą dochodową jest metoda zdyskontowa-
nych przepływów Pieniężnych czyli DCF. Uzależnia ona wartość przedsiębiorstwa od 
spodziewanej nadwyżki finansowej, którą przedsiębiorstwo ma wygenerować w okresie 
przyszłym. 

metody porównawcze

Metody porównawcze opierają się na porównaniu wycenianej spółki do innych spół-
ek wycenionych na rynku telekomunikacyjnym i ustaleniu na tej podstawie wartości 
przedsiębiorstwa. Ważne by spółki, które posłużą nam w porównaniu były z tej samej 
branży, zbliżonej wielkości, wykonywały podobną działalność, stosowały podobną tech-
nologię oraz cechowały się podobną strukturą kapitałową i kredytową. 

czynniki mające wpływ na wycenę

Czynników mających wpływ na wycenę jest bardzo wiele. Ich znajomość pozwala 
na wprowadzenie w przedsiębiorstwie niezbędnych zmian, a co za tym idzie uzyskanie 
wyższej ceny przy sprzedaży.

Poniżej przedstawiamy zestaw cech sieci mających największe znaczenie  dla jej 
wyceny:

•  liczba abonentów podłączonych do sieci oraz liczba abonentów pozostających 
w zasięgu sieci. Częstą praktyką przy sprzedaży jest korzystanie z zewnętrz-
nych usług dopełniania sieci w celu podniesienia ceny;

•  spójność i poziom skoncentrowania sieci. Wyższe wyceny uzyskują sieci spójne, 
o regularnym przebiegu i dużym poziomie nasycenia;

•  technologia, w której sieć jest zbudowana. Najwyższe ceny osiągają sieci 
zbudowane w technologii światłowodowej, stąd operatorzy zasadnie podejmu-
ją działania oparte na programach publicznych zmierzające do podnoszenia 
poziomu technologicznego sieci;

•  stan sieci. Wartość sieci o niskim stanie technicznym jest korygowana o wydatki 
niezbędne do jej modernizacji;

•  zakres świadczonych usług oraz średni przychód uzyskiwany z abonenta. Bar-
dziej wartościowe są przedsiębiorstwa oferujące szeroki pakiet usług to jest nie 
tylko Internet ale także telewizję i telefon;

•  czas na jaki operator sumarycznie zawiera umowy z abonentami. Im dłuższe 
okresy trwania umów, tym bardziej pewny strumień przychodu;

•  ryzyka prawne i podatkowe. Sieć obarczona ryzykami np. zwrotu dotacji, braku 
uregulowanych stosunków z Tauron, braku uregulowanego dostępu do nieru-
chomości, uzyskuje niższe wyceny;

•  poziom konsolidacji i forma prowadzenia działalności. Niższe wyceny   
uzyskują sieci inkorporowane do nieuporządkowanych, rozczłonkowanych  
 grup kapitałowych.
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Akademia   
Nasza Wizja
Akademia Nasza Wizja to nowatorski i sprawdzony już projekt szkoleniowo-warszta-
towy dedykowany małym i średnim operatorom. Nasz cel jest klarowny — wzmacniać 
operatorów w kluczowych aspektach ich funkcjonowania i wesprzeć w budowie efek-
tywnej oraz silnej organizacyjnie i finansowo firmy.

To projekt nowatorski, ponieważ dajemy nową jakość, której — otwarcie przyznaj-
my — w wielu przestrzeniach działania ISP po prostu brakuje.

To projekt sprawdzony, ponieważ jesteśmy już po pięciu dniach zajęć i trzech modu-
łach szkoleniowych. Jakość warsztatów i ich przełożenie na codzienne funkcjonowanie 
operatorów są przez Uczestników oceniane bardzo dobrze.

(…) „Jeżeli chodzi o moją opinię to oceniam warsztaty na 11 punktów z 10 możliwych! 
Była świetna atmosfera, dużo wiedzy i rozwiązań, które musimy teraz wprowadzić w na-
szej firmie.” (…) 

Agnieszka Gagatko, Kierownik Biura Obsługi Klienta, METROSAN Sp. z o.o. 

(…) „Poznane techniki wdrożone pozwolą na lepsze efekty w sprzedaży, w komuni-
kacji z klientem, w komunikacji w zespole. Jestem bardzo zadowolona z formy i sposobu 
przeprowadzonych warsztatów. Bardzo dziękuję za tę porcję wiedzy i praktyki.” 

Dorota Kanik, Członek Zarządu,  HYPERNET Sp. z o.o.
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(…) „Wiedza, rozwiązania niezbędne do działania dla małych i średnich ISP przekaza-
ne w kreatywny, zachęcający do brania udziału sposób.” (…) 

Ewa Kulasińska, Prezes Zarządu, TONETIC GROUP S.A. 

(…) „ Uważam, że dalszy rozwój Akademii Naszej Wizji pozwoli małym i średnim 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zdobyć nie tylko doświadczenie w sprzedaży 
i promocji swoich usług, ale również podnieść kwalifikacje swoich pracowników oraz 
co najważniejsze - pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu 
co przy odpowiednim wykorzystaniu i zaangażowaniu zwiększy konkurencyjność takich 
przedsiębiorstw.” (…) 

Michał Żukrowski, Specjalista ds. marketingu FIBERWAY Sp. z o.o.

Do tej pory zorganizowaliśmy trzy warsztaty: w czerwcu w Mielcu, we wrześniu 
w Krakowie i w październiku w Łodzi. Od stycznia 2020 r. startujemy z projektem w ca-
łej Polsce i będziemy tam, gdzie tylko będziecie nas potrzebować. Zaprosimy Was 
na bardzo praktyczne warsztaty, pokażemy jak pracować, jak działać, by zwiększać 
zasięgi i procentowy udział w rynku. Zaoferujemy konkretne narzędzia, sprawdzone 
i wykorzystywane w różnych branżach. Podzielimy się praktyką i wiedzą, udostępnimy 
najlepsze rozwiązania. Wspólnie wypracujemy najlepsze drogi do rozwoju Waszego 
biznesu. Akademia Naszej Wizji — bądźcie z nami!
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