
Rozdział I. Faza inwestycyjna

W ramach fazy inwestycyjnej przedstawione zostaną dwa spo-
soby nabycia nieruchomości przez inwestora: zakup polskiej spółki 
posiadającej nieruchomość (rozdział I pkt 1) oraz zakup samej 
nieruchomości (rozdział I pkt 2). Następnie omówione będą zagad-
nienia dotyczące opodatkowania tych dwóch rodzajów transakcji 
zarówno ze strony kupującego, jak i sprzedającego (dlatego też 
przy omówieniu konsekwencji podatkowych wyjścia z inwestycji 
w rozdziale V znaleźć można odwołanie do skutków podatkowych 
powstających dla sprzeda jącego, przedstawionych w tej części 
książki). Oprócz skutków podatkowych  trans akcji zakupu spół-
ki oraz zakupu nieruchomości omówione będą także zagadnienia 
związane z odpowiedzialnością nabywcy za zaległości podatkowe 
sprzedawcy lub  na bywanej spółki oraz sposoby ograniczania tej 
odpowiedzialności. Później przedstawione zostanie podsumowanie 
oraz porównanie skutków podatkowych zakupu spółki i zakupu 
nieruchomości (rozdział I pkt 3). Niniejsza część pracy nie obejmuje 
zagadnień związanych z wytworzeniem  nie ruchomości (procesem 
budowlanym), które są  przed stawione w rozdziale II. W zakresie 
finansowania nabycia spółki lub nieruchomości omówiono wyłącznie 
kwestie ściśle związane ze skutkami podatkowymi powstającymi 
dla sprzedającego i kupującego. Ogólne zagadnienia podatkowe 
związane z finansowaniem zaprezentowane są w rozdziale IV. Na 
końcu tej części prezentujemy również skutki podatkowe związane 
z transakcją aportu nieruchomości do spółki kapitałowej oraz spółki 
osobowej jak też ogólne aspekty inwestycji w nieruchomości za 
pośrednictwem funduszu inwestycyjnego.
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1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość

1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób 
prawnych

1.1.1. Opodatkowanie zbywcy

Sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych sprze-
dawcy udziałów albo akcji1 spółki kapitałowej może być zróżnico-
wane w zależności od tego, czy sprzedawca jest polskim rezyden-
tem podatkowym (spółką mającą siedzibę lub miejsce zarządu na 
terytorium Polski), czy też zagranicznym rezydentem podatkowym 
(spółką mającą siedzibę poza terytorium Polski). 

W pierwszym przypadku dochód sprzedawcy ze zbycia udziałów 
będzie podlegał standardowemu opodatkowaniu w wysokości 19%. 
Podstawą opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży pomniej-
szony o koszty nabycia udziałów2. Należy przy tym pamiętać o spe-
cyficznych regułach ustalania kosztu w przypadku zbycia udziałów 
objętych w zamian za wkład niepieniężny3. Przychód powinien, co 
do zasady, odpowiadać cenie należnej za udziały i podlegać opodat-
kowaniu w momencie zbycia udziałów, ale nie później niż w dniu 
wystawienia faktury albo uregulowania należności4.

W przypadku sprzedawcy będącego zagranicznym rezydentem 
podatkowym dochód ze sprzedaży udziałów w polskiej spółce po-
winien być rozpoznany jako dochód osiąg nięty na terytorium Polski 
i podlegający opodatkowaniu w Polsce. Co do zasady, dochód ten 
jest opodatkowany tak samo jak dochód z tego tytułu osiągany przez 
 polskich  rezydentów, tj. 19% od różnicy pomiędzy uzyskanym przy-
chodem i kosztami objęcia bądź nabycia udziałów. Prawo Polski do 
opodatkowania dochodów osiąganych przez zagranicznych rezyden-
tów może jednak zostać ograniczone przez daną umowę o unikaniu 

1  Dla uproszczenia, w dalszej części tekstu posługujemy się wyłącznie pojęciem „udział”.
2  Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU, wydatki na objęcie bądź nabycie udziałów są kosztem 

podatkowym dopiero w momencie zbycia objętych bądź nabytych udziałów.
3  Art. 15 ust. 1k PDOPrU.
4  Art. 12 ust. 3a PDOPrU.
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podwójnego opodatkowania (umowa dalej w skrócie: „UPO”), jeżeli 
umowa taka została zawarta przez Polskę z krajem, którego rezyden-
tem podatkowym jest zagraniczny sprzedawca udziałów5. 

Umowy UPO wyodrębniają poszczególne rodzaje dochodów osią-
ganych przez rezydentów podatkowych jednego państwa (państwo 
siedziby) na terenie drugiego państwa (państwo źródła) i określają, 
w którym państwie dany dochód może zostać opodatkowany oraz jak 
uniknąć podwójnego opodatkowania, jeżeli dany dochód może być 
opodatkowany w obu państwach. Umowy o  unika niu podwójnego 
opodatkowania są zawierane przez Polskę na podstawie Konwencji 
Modelowej. Ponieważ  ewen tualne różnice w poszczególnych umo-
wach nie dotyczą spraw podstawowych, analiza oparta będzie głównie 
na przepisach Konwencji Modelowej oraz Komentarzu OECD do 
Konwencji Modelowej6.

Jedną z kategorii dochodów wyodrębnionych w Konwencji Mode-
lowej są zyski kapitałowe obejmujące zyski (dochody) ze sprzedaży 
udziałów7. Ogólną zasadą w odniesieniu do zysków ze sprzedaży 
udziałów jest ich opodatkowanie w kraju siedziby sprzedawcy, a więc 
brak ich opodatkowania w Polsce. Od tej zasady są jednak wyjątki. 
Pierwszym wyjątkiem jest sytuacja, w której udziały posiadane 
przez zagranicznego rezydenta są częścią majątku „zakładu” (ang. 
permanent establishment), który zagraniczny rezydent ma w Polsce8. 
Wtedy sprzedaż takich udziałów jest opodatkowana w Polsce we-
dług standardowych zasad, tzn. takich, jakie miałyby zastosowanie 
w przypadku polskiego rezydenta podatkowego. W rozumieniu umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania zakład jest to stała placówka, 
przez którą całkowicie lub częściowo jest prowadzona działalność 
gospodarcza przedsiębiorstwa9. Konwencja Modelowa przedstawia 

5  Zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają 
pierwszeństwo przed przepisami krajowymi.

6  Zgodnie z zaleceniami Rady OECD Państwa Członkowskie powinny przy stosowaniu umów 
dwustronnych przyjąć oficjalną interpretację przepisów Konwencji Modelowej zawartą w Komentarzu 
OECD, dalej: Komentarz OECD. Nowa wersja Komentarza OECD jest publikowana na stronie 
internetowej OECD. Najnowsza wersja Komentarza OECD pochodzi z 2010 r. i jest dostępna na: 
OECD (2012), Model Tax Convention on Income and on Capital 2010: Full Version, OECD Pub-
lishing. doi: 10.1787/9789264175181-en.

7  Art. 13 Konwencji Modelowej.
8  Art. 13 ust. 2 Konwencji Modelowej.
9  Art. 5 ust. 1 Konwencji Modelowej. Od 1.1.2007 r. pojęcie zakładu jest uregulowane w usta-

wie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 11). Zawarta tam definicja jest oparta 
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sytuacje, dla  których w szczególności zakłada się istnienie zakładu 
(np. posiadanie w danym kraju oddziału, biura, siedziby zarządu 
itp.)10. Zakładu nie stanowi jednak placówka przeznaczona wyłącznie 
do wykonywania określonych czynności o charakterze pomocniczym 
lub przygotowawczym (np. składowanie towarów)11, nawet jeżeli 
formalnie przedsiębiorstwo zagraniczne posiada oddział czy biuro 
w Polsce. Jako przykład sytuacji, w której sprzedawane udziały są 
częścią majątku zakładu, można wskazać sytuację, w której zagra-
niczny rezydent  prowadzi działalność gospodarczą w Polsce poprzez 
oddział i udziały w polskiej spółce posiadane przez zagranicznego 
rezydenta są częścią majątku tego oddziału. Innym przy kładem 
może być sytuacja, gdy udziały są w posiadaniu spółki osobowej 
prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce, której wspólnikiem 
jest zagraniczny rezydent. Podatnikiem podatku dochodowego od 
osób prawnych z tytułu sprzedaży tych udziałów nie będzie spółka 
osobowa (spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego 
na gruncie polskich przepisów), ale zagraniczny wspólnik. Ponieważ 
jednak działalność zagranicznego podmiotu w Polsce w formie spółki 
osobowej będzie na ogół oznaczała posiadanie przez ten podmiot 
zakładu, sprzedaż tych udziałów będzie opodatkowana w Polsce.

Sytuacja, w której sprzedawane udziały są częścią majątku zakładu 
jest w praktyce jednak rzadko spotykana. O wiele częściej można się 
spotkać z drugą sytuacją, w której sprzedaż udziałów przez zagra-
nicznego rezydenta jest opodatkowana w Polsce, pomimo istnienia 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy 
Polską a krajem siedziby zagranicznego rezydenta. Chodzi tutaj 
o tzw. klauzulę nieruchomościową. Zakłada ona, że w przypadku 
sprzedaży udziałów w spółce, której majątek składa się głównie 
– bezpośrednio lub pośrednio – z nieruchomości, dochód jest opo-
datkowany w Polsce12. Uzasadnieniem dla tej klauzuli jest fakt, że 
Konwencja Modelowa, a za nią umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania przewidują, że zyski ze sprzedaży nieruchomości są 

na definicji zawartej w Konwencji Modelowej, ale nie uwzględnia wyłączenia z zakresu zakładu 
placówek prowadzących działalność pomocniczą i stanowi, że decydujące znaczenie dla identyfikacji 
zakładu mają uregulowania danej umowy o UPO.

10  Art. 5 ust. 2 Konwencji Modelowej.
11  Art. 5 ust. 4 Konwencji Modelowej.
12  Art. 13 ust. 4 Konwencji Modelowej.
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 opodat kowane w kraju położenia tej nieruchomości13. Ekonomicznie 
sytuacja sprzedaży nieruchomości jako aktywa jest jednak tożsama ze 
sprzedażą spółki utworzonej specjalnie w celu nabycia/wybudowania 
i eksploatacji nieruchomości, gdzie dana nieruchomość jest jedynym 
lub głównym ma jątkiem tej spółki. Dlatego też – w celu zrównania 
obu tych  sytuacji pod względem  po datkowym – zdecydowano się 
na odstępstwo od zasady  nie opodatkowania sprzedaży udziałów 
w państwie źródła i wprowadzenie przedmiotowej klauzuli. Nie 
wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte 
przez Polskę zawierają klauzulę  nieruchomościową. Należy jednak 
zauważyć, iż od kilku lat Ministerstwo Finansów z dużą konsekwen-
cją wprowadza klauzulę nieruchomościową zarówno do nowych 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i do umów już 
istniejących. Przykładowo klauzulę taką zawierają m.in. umowy 
z Austrią, Belgią, Danią, Francją, Hiszpanią, Irlandią, Niemcami, 
Szwecją, Ukrainą i Wielką Brytanią. W 2012 r. podpisano protoko-
ły wprowadzające klauzulę nieruchomościową do umów z Maltą 
oraz Luksemburgiem14. Klauzula ta została również uwzględniona 
w nowych umowach z Singapurem15 i Stanami Zjednoczonymi16. 
Nadal klauzuli nieruchomościowej nie ma jednak w wielu, zwłaszcza 
starszych umowach, np. zawartych z Bułgarią, Białorusią, Cyprem, 
Czechami, Estonią, Grecją, Holandią, Finlandią, Indonezją, Japo-
nią, Koreą, Rosją, Szwajcarią, Węgrami, Włochami. Brak klauzuli 
m.in. w umowie z Holandią17 oraz Cyprem sprawia, że właśnie te 
kraje, jak i do niedawna jeszcze Luksemburg, są chętnie wykorzy-
stywane jako kraje siedziby spółek holdingowych dla inwestycji na 
polskim rynku nieruchomości. Umiejscowienie spółki holdingowej 
w tych krajach umożliwia bowiem sprzedaż polskiej spółki posiada-
jącej nieruchomość (wyjście z inwestycji) bez konieczności płacenia 

13  Art. 13 ust. 1 Konwencji Modelowej.
14  Na moment przygotowania niniejszej publikacji, protokół do Umowy z Luksemburgiem został 

podpisany przez obie umawiające się strony. Dla wejścia nowych przepisów w życie konieczne jest 
zakończeniu procesu ratyfikacyjnego poprzez wymianę not ratyfikacyjnych i publikacja odpowiednich 
ustaw – w takim przypadku zmieniona UPO wchodzi w życie od początku kolejnego roku. Zatem 
o ile proces ratyfikacyjny zakończy się do końca listopada 2013 r., nowe regulacje z Luksemburgiem 
będą co do zasady obowiązywać od 1.1.2014 r.).

15  Podpisana 4.11.2012 r.
16  Podpisana 13.2.2013 r.
17  Na moment przygotowania niniejszej publikacji, Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmianę 

UPO z Holandią, jednak kształt nowych postanowień nie jest jeszcze znany.
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podatku w Polsce (szerzej na temat planowania międzynarodowej 
struktury dla inwestycji w nieruchomości w Polsce w rozdziale VI).

W przypadku „klauzuli nieruchomościowej” należy pamiętać, że 
najczęściej mówi ona o tym, iż majątek polskiej spółki ma się skła-
dać głównie z majątku nieruchomego pośrednio lub bezpośrednio. 
Oznacza to, że ma ona zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy majątek 
sprzedawanej spółki składa się głównie z nieruchomości18, jak i do 
sytuacji, gdy sprzedawana spółka nie posiada nieruchomości, ale 
ma udziały w innej spółce nieruchomościowej i przez to jej majątek 
składa się głównie z nieruchomości. W polskich przepisach, jak też 
w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania ani w Komentarzu 
OECD do Konwencji Modelowej nie ma wskazówki, według jakiej 
wartości należy mierzyć udział nieruchomości w majątku spółki, ale 
racjonalnym wydaje się, że powinno się to robić według wartości 
rynkowej, a nie wartości księgowej. Oparcie się na wartości księgowej 
oznaczałoby zwykle niedoszacowanie wartości nieruchomości (ze 
względu na przyrost wartości po jej wytworzeniu albo zakupie oraz 
ze względu na dokonane odpisy amortyzacyjne) i brak uwzględnie-
nia aktywów, które nie są ujawnione w bilansie. Na zastosowanie 
wartości rynkowych wprost wskazuje np. UPO z Izraelem. W in-
terpretacjach organów podatkowych można jednak spotkać się ze 
stanowiskiem przeciwnym19. Dodatkowo, w doktrynie pojawia się 
pogląd, że jeżeli posłużenie się wyceną rynkową byłoby dla podat-
nika korzystniejsze, powinien mieć on prawo wyboru takiej metody20. 

Przy czym, zgodnie z Komentarzem OECD do Konwencji Mode-
lowej, należy porównać wartość majątku nieruchomego z wartością 
całości majątku, nie biorąc przy tym pod uwagę długów i zobowią-
zań spółki (nawet jeżeli są one zabezpieczone w postaci hipoteki na 
danych  nierucho mościach)21. 

18  W przypadku, w którym umowa nie precyzuje procentowego udziału nieruchomości w ma-
jątku, należałoby przyjąć próg 50%. Taki też próg jest przyjmowany na gruncie Komentarza OECD 
do Konwencji Modelowej.

19  Stanowisko przeciwne w interpretacji DIS w Warszawie z 18.9.2009 r., IPPB5/423-397/09-2/
PS; interpretacji DIS w Warszawie z 12.6.2009 r., IPPB5/423-139/09-2/AJ, interpretacje publikowane 
są na stronie MF: http://sip.mf.gov.pl/sip/.

20  W. Missala w: M. Zasiewska, A. Oktawiec, J. Chorąży (red.), Umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. Komentarz, Warszawa 2011.

21  Komentarz OECD do art. 13 Konwencji Modelowej pkt 28.4; tak też w interpretacji DIS 
w Warszawie z 12.6.2009 r., IPPB5/423-139/09-2/AJ.
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Podsumowując, dochód ze sprzedaży udziałów w polskiej spółce 
nieruchomościowej, co do zasady, będzie podlegał standardowemu 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wy-
sokości 19%. W przypadku sprzedawców, którzy nie są polskimi 
rezydentami podatkowymi, opodatkowanie będzie jednak zależało 
od tego, czy Polska zawarła z krajem siedziby sprzedawcy umowę 
o unikaniu podwójnego opodatkowania i jaki jest kształt postanowień 
tej umowy w zakresie opodatkowania zysków kapita ło wych. Jeżeli 
takiej umowy nie ma, to dochód ze sprzedaży udziałów będzie pod-
legał opodatkowaniu w Polsce. Jeżeli taka umowa została zawarta, 
to na ogół dochód nie będzie opodatkowany w Polsce, chyba że 
udziały są częścią majątku „zakładu” bądź dana umowa zawiera 
„klauzulę nieruchomościową”. W takich przypadkach – pomimo 
istnienia umowy – dochód zagranicznego rezydenta będzie opodat-
kowany w Polsce. 

W przypadku gdy dochód zagranicznego rezydenta ze sprzedaży 
udziałów w polskiej spółce nie będzie opodatkowany w Polsce, istotne 
jest również, czy dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu w kraju 
siedziby sprzedawcy. Jest to kolejny czynnik, który  decyduje o tym, 
czy dany kraj jest atrakcyjny jako lokalizacja dla spółek holdingowych 
w przypadku inwestycji na polskim rynku nieruchomości. Część kra-
jów stosuje bowiem zwolnienie dla dochodów osiągniętych przez ich 
rezydentów ze sprzedaży udziałów w zagranicznych spółkach, często 
pod warunkiem określonej wielkości zaangażowania kapitałowego 
lub odpowiedniego czasu posiadania udziałów (ang. participation 
exemption). Opodatkowanie sprzedaży udziałów w polskiej spółce 
nieruchomościowej przez zagraniczny podmiot kształtuje się więc 
najkorzystniej w przypadku krajów, z którymi Polska podpisała umo-
wy o unikaniu podwójnego opodatkowania niezawierające „klauzuli 
nieruchomościowej”, które same również zwalniają z opodatkowania 
dochody ze sprzedaży udziałów w zagranicznych spółkach. W takiej 
sytuacji dochód ze sprzedaży polskiej spółki nie będzie opodatkowany 
ani w Polsce, ani w kraju siedziby sprzedawcy.

Jeżeli jednak państwo siedziby sprzedawcy opodatkowuje do-
chód ze zbycia udziałów i dochód ten jest opodatkowany w Polsce 
na przykład ze względu na brak UPO albo istnienie w umowie 
„klauzuli nieruchomościowej”, pojawi się problem podwójnego 
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opodatkowania. W przypadku braku umowy uniknięcie podwójne-
go opodatkowania zależy od wewnętrznego ustawodawstwa kraju 
 sie dziby sprzedawcy. Natomiast umowy eliminują go na dwa sposoby. 
Pierwszy z nich  polega na tym, że dochód opodatkowany w kraju 
źródła jest zwolniony z opodatkowania w kraju siedziby22. Drugim 
sposobem jest kredyt podatkowy, który oznacza, że podatek zapła-
cony w kraju źródła może zostać odliczony od podatku należnego 
w kraju siedziby23. Oczywiście szczegóły zastosowania kredytu lub 
zwolnienia podatkowego w kraju siedziby sprzedawcy będą również 
zależeć od jego ustawodawstwa wewnętrznego. 

Sprzedaż udziałów w spółce osobowej

Dotychczas rozważana była sprzedaż udziałów w polskiej spółce 
kapitałowej. Coraz bardziej popularną formą inwestowania na rynku 
nieruchomości stają się jednak spółki osobowe. W przypadku za-
granicznych inwestorów jest to związane z faktem, że w przypadku 
inwestorów z określonych krajów (np. Niemcy) wykorzystanie formy 
spółki osobowej pozwala na ograniczenie opodatkowania inwestycji. 
Również polscy inwestorzy coraz chętniej korzystają z tej formy 
prowadzenia działalności, np. w celu zmniejszenia opodatkowania 
dla osób fizycznych (brak podwójnego opodatkowania, które wystę-
puje w przypadku inwestycji przez polską spółkę kapitałową) lub 
osiągnięcia konsolidacji podatkowej (więcej na ten temat piszemy 
w rozdziale VI). Jednak należy zauważyć, iż w świetle proponowa-
nych przez Ministerstwo Finansów zmian w podatkach, zakładających 
opodatkowanie podatkiem dochodowym spółek komandytowych 
i komandytowo-akcyjnych24 może się zmniejszyć zainteresowanie 
inwestowaniem w spółki osobowe jako takie. Spośród handlowych 
spółek osobowych jedyną dostępną formą, pozwalającą na osiągnięcie 

22  Możemy mieć przy tym do czynienia ze zwolnieniem pełnym lub zwolnieniem z progresją, przy 
któ rym dane państwo do pozostałego dochodu stosuje stawkę podatkową, która byłaby  zastosowana, 
gdyby zwolnienie nie miało miejsca (co ma znaczenie, gdy dochód jest opodatkowany według skali).

23  Również w tym wypadku możemy mieć do czynienia z kredytem w pełnej wysokości lub 
kredytem ograniczonym do wysokości podatku, który należy się w danym państwie od dochodu 
objętego kredytem – kredyt proporcjonalny.

24  Art. 1 pkt 2 lit. b projektu ustawy z 11.7.2013 r. zmieniającej ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 
(dalej: Projekt zmian PDOPrU), Nr projektu UD 44, www.rcl.gov.pl. 
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wspomnianych wyżej celów pozostanie bowiem spółka jawna. Nie-
zależnie od planowanych zmian, podatkowych, powstaje pytanie, jak 
opodatkowana będzie sprzedaż/nabycie „udzia łu” w spółce osobowej 
posiadającej nieruchomość25. Nasz komentarz w tym zakresie bę-
dzie ograniczony do sprzedaży „udziałów” w handlowych spółkach 
osobowych.

Z perspektywy polskich przepisów dochód z tego tytułu, jako 
związany z nieruchomością położoną w Polsce powinien być opo-
datkowany w Polsce zarówno w przypadku sprzedawców będących 
polskimi rezydentami podatkowymi, jak i w przypadku podmiotów 
zagranicznych, którzy uzyskują dochody ze źródeł położonych na 
terytorium Polski. W odniesieniu do podmiotów zagranicznych 
prawo opodatkowania takiego dochodu w Polsce może być jednak 
ograniczone na gruncie UPO zawartych przez Polskę. Umowy mogą 
przykładowo wyłączyć prawo Polski do opodatkowania danego 
dochodu, mimo, iż pochodzi on ze źródła położonego na terytorium 
Polski, przyznając je państwu, w którym przenoszący własność ma 
siedzibę. Nie do końca jest jednak jasne, jak taki dochód  ze sprzedaży 
udziału w spółce osobowej powinien być kwalifikowany na gruncie 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Po pierwsze, w tym zakresie ważne jest, czy taka sprzedaż jest 
postrzegana do celów podatkowych jako sprzedaż przez wspól-
nika aktywów znajdujących się w spółce, czy też jako sprzedaż 
określonego prawa, analogicznie do sprzedaży udziałów w spółce 
kapitałowej26. Niektóre państwa uznają, że aktywa spółki osobowej 
są do celów podatkowych „własnością” (lub „współwłasnością”) 
wspólnika i ich sprzedaż jest traktowana do celów podatkowych jako 
sprzedaż aktywów przez wspólnika. Wtedy taka sprzedaż powinna 
być opodatkowana w kraju siedziby spółki osobowej, gdyż będzie 
postrzegana z perspektywy podatkowej jako sprzedaż nieruchomo-
ści, która według Konwencji Modelowej jest zawsze opodatkowana 
w kraju położenia nieruchomości27. Jeżeli w spółce osobowej znajdują 
się poza nieruchomościami jakieś ruchomości lub inne prawa mająt-
kowe, to również w ich przypadku sprzedaż będzie opodatkowana 

25  Z perspektywy prawnej sprzedaży podlega całość praw i obowiązków wspólnika.
26  Komentarz OECD do art. 13 Konwencji Modelowej pkt 26.
27  Art. 13 ust. 1 Konwencji Modelowej.
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