
Styczeñ 2009Zmiana Kodeksu spó³ek handlowych 

W dniu 23 paŸdziernika 2008 r. Sejm uchwali³ 

ustawê o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek 

handlowych ( „Ustawa”). Ustawa zosta³a 

og³oszona w dniu 8 grudnia 2008 r. 

w Dzienniku Ustaw nr 217 poz. 1381, a wesz³a 

w ¿ycie w dniu 8 stycznia 2009 r. 

Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacja ma na celu 

przede wszystkim u³atwienie prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej, w szczególnoœci w formie 

spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i spó³ki 

akcyjnej. Wprowadzone zmiany nie s¹ zbyt obszerne, 

jednak¿e wydaj¹ siê wa¿ne, w szczególnoœci 

w zakresie obni¿enia minimalnej wysokoœci kapita³u 

zak³adowego w tych spó³kach.

Najwa¿niejsze zmiany

Zniesienie obowi¹zku przekszta³cania 

    spó³ek cywilnych w spó³ki jawne

Przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ w formie 

spó³ki cywilnej byli zobowi¹zani do przekszta³cenia 

jej w spó³kê jawn¹, je¿eli przychody netto spó³ki 

w ka¿dym z dwóch ostatnich lat obrotowych 

osi¹gnê³y wartoœæ powoduj¹c¹ obowi¹zek 

prowadzenia ksi¹g rachunkowych. Ustawa znios³a 

ten obowi¹zek i obecnie wspólnicy spó³ki cywilnej 

mog¹ sami zdecydowaæ czy chc¹ zmieniæ formê 

swojej dzia³alnoœci. Zmiana ta mo¿e okazaæ siê 

bardzo korzystna dla spó³ek cywilnych, które 

osi¹gaj¹ wysokie przychody netto, ale nie s¹ 

zainteresowane zmian¹ formy dzia³alnoœci. 

Pozwala przede wszystkim unikn¹æ d³ugotrwa³ej 

i kosztowej procedury przekszta³cenia spó³ki 

cywilnej w spó³kê jawn¹.

Zmniejszenie wymogów formalnych dla 

    powstania spó³ki partnerskiej 

Zmianie uleg³a forma, w jakiej zawiera siê umowê 

spó³ki partnerskiej. Obowi¹zuj¹cy do tej pory akt 

notarialny zast¹pi³a forma pisemna pod rygorem 

niewa¿noœci. Mo¿e to zainteresowaæ osoby 

wykonuj¹ce tzw. wolne zawody, np. ksiêgowych, 

architektów czy lekarzy. Aby rozpoczêli dzia³alnoœæ 

wystarczy, ¿e podpisz¹ umowê spó³ki w formie 

pisemnej, bez potrzeby odwiedzania notariusza. 

Dziêki temu koszty za³o¿enia spó³ki partnerskiej 

obni¿y³y siê o koszt sporz¹dzenia aktu notarialnego. 

•  
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Zmiana minimalnej wysokoœci kapita³u

    zak³adowego w spó³kach kapita³owych

Najbardziej radykaln¹ zmian¹, któr¹ przewiduje 

Ustawa, wydaje siê znacz¹ce obni¿enie 

minimalnej wysokoœci kapita³u zak³adowego 

w spó³kach kapita³owych. 

Minimalna wysokoœæ kapita³u zak³adowego 

w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ 

zosta³a zmniejszona dziesiêciokrotnie, 

tj. z 50.000 z³otych do 5.000 z³otych.

Minimalna wysokoœæ kapita³u zak³adowego 

w spó³ce akcyjnej zosta³a zmniejszona 

piêciokrotnie, tj. z 500.000 z³otych do 

100.000 z³otych.

Zmiana ta u³atwia rozpoczêcie dzia³alnoœci 

gospodarczej w formie spó³ki kapita³owej. 

Do tej pory zebranie minimalnego kapita³u

zak³adowego stanowi³o czêsto du¿¹ barierê 

dla osób planuj¹cych za³o¿enie spó³ki. 

Dodatkow¹ korzyœci¹ dla przedsiêbiorców jest 

obni¿enie czêœci op³at zwi¹zanych z za³o¿eniem 

spó³ki (takich jak op³ata notarialna czy podatek 

od czynnoœci cywilnoprawnych), których 

wysokoœæ zale¿y w³aœnie od wysokoœci kapita³u 

zak³adowego. 

Ograniczenie wymogów formalnych 

    dla jednoosobowych spó³ek 

    kapita³owych

Przedsiêbiorcy, którzy prowadzili dzia³alnoœci 

w formie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ 

albo spó³ki akcyjnej i byli w niej jedynym 

wspólnikiem/akcjonariuszem, musieli sk³adaæ 

oœwiadczenia wobec spó³ki w formie pisemnej, 

a podpis pod takim oœwiadczeniem musia³ byæ 

poœwiadczony przez notariusza. Wymóg ten 

dotyczy³ oœwiadczeñ, które przekracza³y zakres 

zwyk³ego zarz¹du, czyli wybiega³y poza typow¹, 

bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ spó³ki. 

Nale¿y jednak dopilnowaæ, by wszyscy wspólnicy 

podpisali umowê, co jest równoznaczne 

z zachowaniem formy pisemnej, w przeciwnym 

razie umowa spó³ki bêdzie niewa¿na.
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Kontakt:Obecnie obowi¹zek ten zosta³ z³agodzony 

i wystarczy, ¿e oœwiadczenie takie zostanie 

z³o¿one przez wspólnika/akcjonariusza w formie 

pisemnej, przy czym niezachowanie tej formy 

powoduje niewa¿noœæ oœwiadczenia (w tym 

wzglêdzie jednak brak poœwiadczenia podpisów 

przez notariusza równie¿ odnosi³ taki skutek).

Zmiana ta jest o tyle wa¿na, ¿e u³atwia 

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej pod 

wzglêdem formalnym i zmniejsza zwi¹zane 

z tym koszty, takie jak op³aty notarialne. 

Ponadto, w wielu wypadkach trudno by³o 

okreœliæ, czy dana czynnoœæ przekracza zakres 

zwyk³ego zarz¹du, czy te¿ nie.

Wprowadzenie przepisów precyzyjnie 

    okreœlaj¹cych dzieñ wyp³aty dywidendy 

    w spó³kach kapita³owych

Przepisy reguluj¹ce kwestiê wyp³aty dywidendy 

w spó³kach kapita³owych nie regulowa³y 

jednoznacznie kwestii dnia jej wyp³aty, 

w przypadku, gdy dzieñ ten nie zosta³ okreœlony 

przez wspólników/akcjonariuszy w uchwale 

dotycz¹cej wyp³aty dywidendy. Nowy przepis 

przewiduje, ¿e w takim wypadku dzieñ ten 

okreœli po prostu zarz¹d spó³ki. 

Brak okreœlenia dnia wyp³aty dywidendy dla wielu 

spó³ek wi¹za³ siê z konsekwencjami podatkowymi, 

gdy¿ organy podatkowe w przypadku opóŸnieñ 

w wyp³acie dywidendy uznawa³y niewyp³acon¹ 

dywidendê jako nieodp³atne œwiadczenie 

wspólników dla spó³ki. Obecnie zarz¹d wyznaczy 

dzieñ wyp³aty i nie bêdzie w¹tpliwoœci, czy 

opóŸnienie w wyp³acie nast¹pi³o, czy te¿ nie.
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