FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ – SPÓŁKA CYWILNA
Spółka cywilna jest nieco nietypową formą prowadzenia działalności biznesowej. A to dlatego, iż
mimo, że posiada numery NIP czy REGON nie jest podmiotem prawa, nie posiada osobowości
prawnej. Jako spółka cywilna występują jej wspólnicy: osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną.
Najczęściej w praktyce wspólnikami spółki cywilnej są osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA SPÓŁKI
Ponoszą ją solidarnie wszyscy wspólnicy spółki za zobowiązania spółki, włączając w to także majątek
wspólników.
Jeśli więc pojawi się roszczenie wobec spółki, w pierwszej kolejności jest ono zaspokajane z jej
majątku, a następnie z majątku wspólników.
Może to więc być dość ryzykowna forma prowadzenia działalności.
ORGANY SPÓŁKI
Spółka jako taka nie posiada zarządu. Reprezentują ją wspólnicy spółki zgodnie z uregulowaniami
umowy spółki w tym zakresie – może być wymagana reprezentacja wszystkich wspólników lub np.
możliwość reprezentacji jedynie przez wyznaczonych przedstawicieli albo np. ograniczenie
reprezentacji przez wyznaczonych przedstawicieli do kwoty określonej w umowie.
Wszyscy wspólnicy posiadają zaś prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.
Różne formy reprezentacji nie ograniczają odpowiedzialności wszystkich jej wspólników za działania
spółki.
PODATKI
Płatnikiem podatków pośrednich (VAT, akcyza) jest spółka, podatek dochodowy płacą zaś wspólnicy
spółki jako osoby prowadzące działalność gospodarczą (ew. osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną).
MINIMALNY WYMAGANY KAPITAŁ
Nie ma wymogu dotyczącego kapitału zakładowego.
OKRES TRWANIA SPÓŁKI
Może to być czas określony lub nieokreślony, zgodnie z zapisami umowy spółki.
UDZIAŁ WSPÓLNIKA W ZYSKACH I STRATACH
Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku zgodnie z zapisami umowy w tym względzie. Jeśli ta kwestia
nie została w umowie opisana, udział w zyskach jest równy dla każdego ze wspólników.
W umowie spółki można zastrzec zwolnienie wspólnika z udziału w stracie, nie można natomiast
wyłączyć wspólnika z udziału w zyskach spółki.

UMOWA SPÓŁKI
Powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.
FORMALNOŚCI REJESTROWE
1. uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi (jeżeli działalność
będzie wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej, to wskazane jest określenie przyszłej
daty rozpoczęcia działalności we wniosku o wpis i dokonanie zmiany wpisu - uzupełnienie o
NIP i REGON spółki cywilnej oraz zaznaczenie pola 25 formularza CEIDG-1, przed
wystąpieniem tej daty);
2. zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie), potrzebna w krokach 3 i 4;
3. zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki - wniosek na druku RG-1 składa się we
właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wolny od opłat);
4. zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek na druku
NIP-2 , NIP-D (wolne od opłat), złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności
cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka
podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do
majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni), zgłoszenie
rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R (opłata skarbowa – 170 zł, termin – przed
dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług);
5. zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie
informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1 (wolny od opłat, termin – 7 dni).

Na podstawie:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;0db68e61-6af4-4b97-b054-5c0566e7fe1b
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21025

