FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ – SPÓŁKA JAWNA
Spółka jawna także jest nieco nietypową formą prowadzenia działalności biznesowej. Łączy ona
pewne elementy cechujące spółkę cywilną oraz spółki prawa handlowego, jak np. sp. z o.o.
Elementem zgodnym z tymi, które cechują spółkę cywilną jest na przykład kwestia odpowiedzialności
wspólnika za zobowiązania spółki – wspólnik ponosi pełną odpowiedzialność za takowe całym swoim
majątkiem.
Kolejną jest rozliczenie podatkowe wspólników – spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego,
płaci jedynie podatek VAT. Wspólnicy spółki jawnej płacą podatek dochodowy podobnie jak
wspólnicy spółki cywilnej (ale także np. komandytowej)-podatkiem opodatkowani są poszczególni
wspólnicy.
Cechą zaś np. sp. z o.o. jest choćby fakt, iż powstaje ona na podstawie wpisu do KRS. Nie posiada
jednakże osobowości prawnej ale ma zdolność prawną, tzn. może we własnym imieniu nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania oraz sadową i procesową, tzn. może być stroną w postępowaniu
sądowym oraz procesowym.
OZNACZENIE
Spółkę jawną w nazwie oznacza się określeniem „spółka jawna” lub skrótem „sp.j.” Jak wspomniano
powstaje na podstawie umowy spółki poprzez wpis w KRS.
REJESTRACJA
Do KRS składa się odpowiedni dla sp. j. wniosek wraz umową spółki oraz poświadczonymi notarialnie
wzorami podpisów wspólników.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Nie ma wymogu kapitału minimalnego przy rejestracji spółki jawnej.
WSPÓLNICY
Jej wspólnikami w liczbie minimum dwóch mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
nazywane dość mało przystępnie „jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną”.
KSIĘGOWOŚĆ
Spółka jawna podobnie jak cywilna czy partnerska (oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą) musi prowadzić pełną księgowość po przekroczeniu ustalonego limitu (obecnie jest to
równowartość 1 200 000 € w walucie polskiej). Poniżej tego progu może prowadzić księgowość w
formie księgi przychodów i rozchodów.
REPREZENTACJA SPÓŁKI
Każdy ze wspólników może samodzielnie reprezentować spółkę, chyba, że umowa stanowi inaczej.
Dlatego też, ze względów bezpieczeństwa majątku własnego wspólnika należy zastanowić się nad
umieszczeniem stosownego ograniczenia w umowie. Może to być np. ograniczenie kwotowe.

PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI
Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenie spraw spółki i jest to świadczenie nieodpłatne na
rzecz spółki.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW
Jak wspomniano powyżej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Wierzyciel może
zaspokajać roszczenia wobec spółki z majątku jednego ze wspólników, kilku lub wszystkich
wspólników. Odpowiedzialność wspólników jest nieograniczona, tzn. dotyczy wszystkich zobowiązań
spółki. Ostatnią cechą jest subsydiarność odpowiedzialności wspólników – wierzyciel może wobec
każdego ze wspólników wystąpić z roszczeniem zanim egzekucja z majątku spółki okaże się
bezskuteczna.
Co bardzo istotne osoba przystępująca do spółki, czyli nowy wspólnik, odpowiada całym swoim
majątkiem za zobowiązania powstałe przed przystąpieniem do spółki.
Mało tego, jeśli przystępującym jest jednoosobowy przedsiębiorca, pozostali wspólnicy spółki jawnej
odpowiadają za zobowiązania przystępującego wspólnika powstałe przed jego przystąpieniem do
spółki. Czynnikiem ograniczającym w tym przypadku ryzyko jest fakt, iż ta odpowiedzialność ta jest
ograniczona do wartości wniesionego przedsiębiorstwa.
PRZEKSZTAŁCENIE
Spółka jawna może powstać także poprzez przekształcenie spółki cywilnej, sama może się
przekształcić w dowolną spółkę handlową (komandytową, akcyjną, komandytowo-akcyjną,
partnerską, sp. z o.o.).
DLA KOGO?
Ze względu na wskazane ryzyka dotyczące odpowiedzialności wspólników taka forma działalności
wskazana jest dla niewielkich firm.
Istnieją naturalnie także średniej wielkości spółki jawne ale są raczej rzadkością. Czasami stosowanym
rozwiązaniem są spółki jawne, gdzie wspólnikiem posiadającym majątek spółki jest sp. z o.o. W ten
sposób jest on chroniony przez ryzykowną odpowiedzialnością wspólników. W takiej sytuacji lepszym
rozwiązaniem jest jednakże spółka komandytowa ze spółką z o.o. jako komplementariuszem.

Na podstawie:
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21020
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-iodpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spolki-jawnej/

