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Wykaz skrótóW

akty prawne

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 
ze zm.)

k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)
k.p.a. – ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)
k.s.h. – ustawa z  15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 505 ze zm.)
o.p. – ustawa z  29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z  2019 r. 

poz. 900 ze zm.)
pr. not. – ustawa z  14.02.1991 r. – Prawo o  notariacie (Dz.U. z  2019 r. 

poz. 540 ze zm.)
pr. upadł. – ustawa z  28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2019 r. 

poz. 498 ze zm.)
u.CEIDG – ustawa z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-

łalności Gospodarczej i  Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 
(Dz.U. poz. 647 ze zm.)

u.p.a. – ustawa z  6.12.2008 r. o  podatku akcyzowym (Dz.U. z  2019 r. 
poz. 864)

u.p.d.o.f. – ustawa 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

u.p.e.a. – ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)
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u.r. – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 
ze zm.)

u.VAT – ustawa z  11.03.2004 r. o  podatku od  towarów i  usług (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

u.z.e.i.p. – ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podat-
ników i płatników (Dz.U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.)

u.z.g. – ustawa z  13.03.2003 r. o  szczególnych zasadach rozwiązywania 
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cowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.) 

u.z.p.d. – ustawa z  20.11.1998 r. o  zryczałtowanym podatku dochodowym 
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osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629)

Publikatory i czasopisma

OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo-

łecznych i Spraw Publicznych
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A
PPH – Przegląd Prawa Handlowego

Inne

B+R – działalność badawczo-rozwojowa 
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych
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PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
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Rozdział 1

UStawa o zarządzie SUkceSyjnym 
przedSiębiorStwem oSoby fizycznej

1.1. zakres i cel regulacji

Znacząca część polskich podmiotów gospodarczych powstała na prze-
łomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Zważywszy na średni czas funk-
cjonowania firmy rodzinnej, nadszedł już czas na przekazanie biznesu 
w ręce następców. Jest to przy tym pierwszy tak duży proces w hi-
storii Polski, a zatem niewiele osób posiada niezbędne doświadczenie 
do jego zaplanowania i sprawnej realizacji.

Proces przekazywania firmy rodzinnej w ręce następców jest skom-
plikowany od strony prawnej i podatkowej. Kolejne regulacje prawne 
nie rozwiązywały problemów prawnych, a czasami wręcz wywoły-
wały nowe. W szczególności kontynuacja działalności gospodarczej 
osoby fizycznej bądź spółki osobowej przez spadkobierców budziła 
olbrzymie problemy praktyczne1. Było to  częściowo uzasadnione 
nowością wprowadzanych regulacji, ale przede wszystkim niena-
leżytym rozumieniem i  stosowaniem zasad sukcesji podatkowej. 
Dodatkowo brakowało podobnych rozwiązań w  innych gałęziach 

1 A. Mariański, Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, War-
szawa 2001; Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodzi-
ny, red. A. Mariański, Gdańsk 2016; Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników, 
red. A. Mariański, Warszawa 2018, s. 217 i n.; A. Mariański, A. Żądło, Kontynuacja dzia-
łalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców, „Przegląd Podatkowy” 2017/8, 
s. 31–36.
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prawa, w  szczególności administracyjnego (np.  sukcesja koncesji 
i zezwoleń).

Problemu sukcesji biznesu nie da się rozwiązać jedną ustawą. Jed-
nak w projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem 
osoby fizycznej z 31.01.2018 r. wskazano, że: „Stworzenie instytucji 
zarządu sukcesyjnego stanowi alternatywne rozwiązanie dla tworze-
nia planów sukcesji”. Taki przekaz jest niewłaściwy, bowiem zamiast 
pomagać w zmierzeniu się z jednym z najważniejszych wyzwań sto-
jących przed polską gospodarką, zmniejsza się szanse na skuteczne 
transfery wielopokoleniowe.

Po pierwsze, ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 
fizycznej dotyczy jedynie przedsiębiorstw osób fizycznych. Oczywiście 
w takiej formie prowadzonych jest najwięcej firm rodzinnych, ale skom-
plikowane problemy prawne i podatkowe dotyczą zwykle sukcesji śred-
nich i dużych przedsiębiorstw, a te już rzadko prowadzone są w formie 
działalności jednoosobowej. Jeżeli jeszcze takie firmy nie zmieniły formy 
prawnej, to świadczy to o braku dojrzałości biznesowej właścicieli.

Planowanie sukcesyjne jest zatem koniecznością dla każdej firmy ro-
dzinnej, bez względu na  jej wielkość. W małych i średnich firmach 
najczęściej konieczna będzie zmiana formy prawnej, np. z jednooso-
bowej działalności na spółkę prawa handlowego. W dużych majątkach 
rodzinnych konieczne będzie założenie fundacji prywatnej lub trustu.

Poza ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fi-
zycznej konieczne było wprowadzenie regulacji umożliwiających re-
strukturyzację firm rodzinnych, aby dostosować ich formę prawną 
do potrzeb sukcesji. Ponadto nie mamy w Polsce możliwości założe-
nia trustów czy prywatnych fundacji rodzinnych. W tym celu należy 
korzystać z rozwiązań innych krajów, takich jak: Austria, Luksem-
burg, Malta lub Holandia. Postulat dostosowania krajowych rozwią-
zań do potrzeb firm rodzinnych pojawia się od wielu lat, ale brak 
zrozumienia transformacji pokoleniowej i  zasad budowania rodzi-
mego kapitału powoduje, że  bieżąca polityka jest jak zwykle waż-
niejsza niż długoterminowe cele. Dlatego ustawodawca podatkowy 
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mylnie utożsamia fundacje rodzinne z unikaniem opodatkowania2, 
a w konsekwencji podejmuje próby objęcia ich regulacjami dotyczą-
cymi tzw. podatku od wyjścia oraz zagranicznej spółki kontrolowa-
nej. Tymczasem fundacja prywatna jest niezbędnym instrumentem 
do budowania firmy na pokolenia3.

Po drugie, omawiana ustawa nawet w przypadku firm jednoosobo-
wych nie wprowadza najlepszych rozwiązań sukcesyjnych. Można 
śmiało twierdzić, iż jest to ustawa dla osób nieprzygotowanych, które 
za życia przedsiębiorcy nie przygotowały firmy i następców do trans-
formacji pokoleniowej. Możemy jedynie potwierdzić, iż dobrze przy-
gotowana regulacja wprowadzająca instytucje służące transferowi 
firmy jednoosobowej uratuje takie firmy. Tyle że tylko uratuje, a nie 
zapewni najlepsze rozwiązania dla sukcesji biznesu.

Po trzecie, ustawa może prowadzić do  samozadowolenia właści-
cieli. Skoro jest ustawa, to  ja już nie muszę podejmować jakichkol-
wiek działań. W sytuacji braku planowania sukcesyjnego możemy 
w praktyce doświadczyć jedynie odroczenia problemów, a następnie 
gorączkowego „leczenia objawowego” zamiast wcześniej przygotowa-
nego rozwiązania systemowego. Transfer pokoleniowy, a zwłaszcza 
budowa firmy wielopokoleniowej to nie tylko problem prawny, zanie-
chany zostaje cały ciąg potrzebnych zdarzeń niezbędnych do spraw-
nego przekazania biznesu rodzinnego.

2 F. Majdowski, B. Kuźniacki, Nowelizacja polskich regulacji CFC – przegląd kluczo-
wych zmian obowiązujących od 1.01.2019 r., „Przegląd Podatkowy” 2019/2, s. 25.

3 P. Marcovici, The destructive power of family wealth. A guide to succession plan-
ning, asset protection, taxation, and wealth management, Hoboken 2016, s.  166  i  n.; 
B. Noll, Foundation and trust in succession planning [w:] Cross-border investments with 
Germany – tax, legal and accounting. In honour of prof. dr. Detlev J. Piltz, red. T. Rödder, 
J. Bahns, J. Schönfeld, Bonn–Köln 2014, s. 353 i n.; P. Leach, V.B. Mars, Family enter-
prises. The essentials, London 2015, s. 195 i n.; Sukcesja biznesu…, red. A. Mariański; 
S. Kalss, K. Müller, Die Stiftung als Instrument der Vermögensweitergabe [w:] Erbrecht 
und Vermögensnachfolge, red. M. Hruber, S. Kalss, K. Müller, M. Schauer, Wien 2010, 
s.  707; A. Schindler, Mit einer Stiftung neue Wege gehen [w:]  Erfolgreiche unterneh-
mensnachfolge. Konzepte, erfahrungen, perspektiven, red.  H. Sobanski, J. Gutmann, 
Wiesbaden 1998, s. 251; A. Tim, Fundacje prywatne jako element liberalizacji polskich 
przepisów o spadkach. Refleksje na gruncie stanu prawnego Republiki Austrii i Księstwa 
Liechtenstein, „Studia Prawno -Ekonomiczne” 2018/109.
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