KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

O sukcesji i zarz¹dzie sukcesyjnym.
Co (w przysz³oœci) zrobiæ
z nasz¹ firm¹?
W poprzednich artyku³ach („Doradca Podatkowy”, 1–4/2017) pisa³em m.in. o swoich doœwiadczeniach
zwi¹zanych z przeprowadzanymi transakcjami kupna biur rachunkowych na rzecz inwestora, szansach i zagro¿eniach zwi¹zanych z robotyzacj¹ w sektorze us³ug podatkowych, przekazywa³em przemyœlenia Shany
Lukasa, autora wielu wydawnictw, na temat przysz³oœci zawodów us³ug ksiêgowych. Ostatni z artyku³ów
mia³em okazjê wspó³tworzyæ z Micha³em Wojewod¹ z Instytutu Biznesu Rodzinnego, który pisa³ m.in. o zasadzie 4 w procesie sukcesji – przekazaniu wiedzy, w³adzy, w³asnoœci, przy zachowaniu wartoœci firmy.
Z jednej strony, zamkniêcie tego cyklu to okazja do podsumowania przemyœleñ w nim zawartych, z drugiej, mam nadziejê na dopiero rozpoczynaj¹c¹ siê dyskusjê, w której g³os wezm¹ te¿ inni doradcy.

Na kwestie sukcesji mo¿na spojrzeæ z kilku punktów widzenia.
Sukcesja rodzinna
Najczêstsze jest jej rozumienie jako transferu miêdzypokoleniowego – przekazania firmy nastêpnym pokoleniom przy zachowaniu gwarancji dalszego jej trwania i bezpieczeñstwa finansowego w³aœciciela. Pomóc w tym mo¿e odpowiednio przygotowany plan sukcesyjny. Sporz¹dzenie go i wdro¿enie s¹ jednak procesem czasoch³onnym i skomplikowanym. W trakcie
ca³ego procesu sukcesyjnego nestor i sukcesorzy musz¹ wzi¹æ
pod uwagê ca³e spektrum zagadnieñ. Trzeba przede wszystkim
dokonaæ wyboru sukcesora lub sukcesorów, okreœliæ rolê nestora i sposób zabezpieczenia finansowego jego i pozosta³ych
cz³onków rodziny.
Kluczowe jest okreœlenie harmonogramu dzia³añ, zaplanowanie poszczególnych czynnoœci i okreœlenie ich skutków prawno-podatkowych. Nie chodzi tu jednak tylko o wskazanie formy
prawnej, w jakiej w³asnoœæ zostanie przekazana na rzecz sukcesorów (np. darowizna, sprzeda¿). Istotne jest znalezienie najlepszej w danej sytuacji i warunkach biznesowych struktury podatkowej (np. w przypadku wiêkszych biznesów warto rozwa¿yæ bardziej skomplikowane rozwi¹zania miêdzynarodowe
w formie spó³ek holdingowych, trustów czy te¿ rodzinnych fundacji). Nie ma jednego, idealnego rozwi¹zania, które by³oby
uniwersalne w ka¿dym przypadku. Musi byæ ono dostosowane
do indywidualnych potrzeb nestora i sukcesorów.
Wreszcie istotne jest zabezpieczenie losu rodziny w sytuacjach œmierci jej cz³onków, utraty zdolnoœci do wykonywania
pracy b¹dŸ rozwodu. Dla ka¿dej z tych sytuacji przygotowany
powinien byæ wczeœniej plan awaryjny.
Regulacje relacji biznesowych w powi¹zaniu z relacjami rodzinnymi mo¿na opisaæ w konstytucji rodzinnej. Zawiera ona
deklaracjê wartoœci i zasad oraz wytyczne, jakimi maj¹ siê kieroDoradca Podatkowy

• Nr 1/2018 • www.kidp.pl

waæ cz³onkowie rodziny, by u³atwiæ proces komunikacji i podjêcie decyzji w sytuacji potencjalnych ró¿nic zdañ lub konfliktów.
W planowaniu sukcesyjnym, które nies³usznie kojarzone
jest tylko z przekazywaniem maj¹tku dzieciom, nie mo¿na zapominaæ te¿ o pracownikach. Tym bardziej ¿e ci najbardziej
wartoœciowi dla przysz³oœci firmy mog¹ równie¿ zostaæ jej sukcesorami lub udzia³owcami. Dobrze przygotowany plan motywacyjny, oferuj¹cy otrzymanie udzia³ów lub akcji po spe³nieniu
okreœlonych warunków, pozwoli na zatrzymanie ich w firmie.
W planie sukcesyjnym nale¿y wywa¿yæ wiêc interesy wielu
stron. Wdro¿enie najlepszych rozwi¹zañ jest decyduj¹ce dla
jego powodzenia. Nie bez powodu odpowiednie przeprowadzenie procesu sukcesyjnego okreœla siê „ostatecznym testem wielkoœci” firmy1.
Sprzeda¿ biznesu
Sukcesja rodzinna, mimo ¿e jest uwa¿ana za najbardziej
klasyczny, typowy jej przypadek, w praktyce nie wystêpuje jednak doœæ czêsto. Wed³ug badania Instytutu Biznesu Rodzinnego odsetek dzieci gotowych przej¹æ firmê po rodzicach, mimo
¿e roœnie, jest wci¹¿ stosunkowo niewielki2. Jest to badanie nieuwzglêdniaj¹ce ró¿nic bran¿owych. Zak³adam jednak, ¿e w sektorze ksiêgowo-podatkowym wspó³czynnik ten jest niekoniecznie wy¿szy. Dla wielu doradców planuj¹cych stopniowe wycofanie siê z biznesu jego sprzeda¿ (w tym czêœciowa) pozostaje
wiêc swoist¹ form¹ sukcesji.
Najwa¿niejsze jest uœwiadomienie w³aœcicielom firmy mo¿liwoœci jej skapitalizowania, gdy chcemy z niej siê wycofaæ. Jej wartoœæ bowiem to nie tylko mo¿liwoœæ pobierania bie¿¹cych zysków, ale równie¿ tych przysz³ych, które bêd¹ generowane ju¿ po
zmianie w³aœciciela. Oczywiœcie osoba dotychczasowego w³aœciciela jest wa¿na, czasami wrêcz decyduj¹ca w tworzeniu zysków,
szczególnie gdy jest on osobiœcie zaanga¿owany w obs³ugê klien-
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tów, gdy jego nazwisko daje rêkojmiê nale¿ytego wykonywania
us³ug. Dlatego tak wa¿na jest, dla przynajmniej czêœci inwestorów, dalsza wspó³praca (umowa o zarz¹dzanie, pozostawienie
czêœci udzia³ów) z dotychczasowym w³aœcicielem.
Zamkniêcie firmy, bez chocia¿by rozwa¿enia takiej mo¿liwoœci, nie jest dobrym rozwi¹zaniem ani dla w³aœciciela, ani
klientów oraz pracowników.
Dla w³aœcicieli sprzeda¿ firmy to dodatkowe Ÿród³o finansowania, niebrane zapewne pod uwagê na wczeœniejszym etapie dzia³alnoœci firmy, gdy takich transakcji na rynku by³o niewiele. Wycena
firmy zale¿y od bardzo wielu czynników (odsy³am do poprzednich
artyku³ów), ale przeprowadzone transakcje, w których mia³em
okazje pomagaæ, potwierdzaj¹, ¿e proponowana cena oraz pozosta³e warunki umowy s¹ satysfakcjonuj¹ce dla sprzedaj¹cych. Na
pewno z ich punktu widzenia, czysto finansowego, bêdzie to lepsze
rozwi¹zanie ni¿ dotychczas praktykowane nieodp³atne przekazywanie portfolio klientów innym doradcom podatkowym.
Zachowanie miejsc pracy pracowników mo¿na rozpatrywaæ
nie tylko z perspektywy ich jednostkowych losów. W szerszym
ujêciu, prawid³owo przeprowadzony transfer biznesu pozwala
ochroniæ wiêcej miejsc pracy, ni¿ tworz¹ je nowe firmy. Szanse
na dalsze dzia³anie firmy po jej przekazaniu w rodzinie lub
sprzeda¿y inwestorowi zewnêtrznemu s¹ bowiem wiêksze ni¿
w przypadku start-upów. Pozwala to zachowaæ wiêcej miejsc
pracy, ni¿ tworz¹ je nowe inicjatywy biznesowe3.
Wp³yw braku sukcesji wykracza poza kr¹g nie tylko bezpoœrednio zainteresowanych: w³aœcicieli, pracowników, klientów.
Ma wp³yw na funkcjonowanie ca³ego biznesu doradczego. Zamykanie, w przewa¿aj¹cej czêœci lokalnych, biur ksiêgowych
mo¿e w d³u¿szej perspektywie prowadziæ do obumierania regionalnych rynków.
Wykonywanie us³ug zaczyna siê koncentrowaæ w wiêkszych
i du¿ych miastach. Wed³ug badañ przeprowadzonych przez
Tomasza Kaczyñskiego, Przewodnicz¹cego Zarz¹du Oddzia³u
Warmiñsko-Mazurskiego (mapa lokalizacji doradców podatkowych), w niektórych powiatach liczba doradców wynosi zaledwie kilka osób, s¹ te¿ powiaty, gdzie nie ma ich w ogóle. Dla
porównania: w regionie mazowieckim pracuje ponad 28%
wszystkich doradców (w 2009 roku by³o to 23%), w samej Warszawie to ponad 1500 doradców, w Poznaniu blisko 400, Krakowie 367, Wroc³awiu 328, £odzi 290.
Mimo procesów robotyzacji, automatyzacji, oczekiwañ czêœci, szczególnie m³odych klientów, ¿e us³ugami bêdzie mo¿na
zarz¹dzaæ za pomoc¹ aplikacji, wci¹¿ jest jednak grupa klientów, którzy potrzebuj¹ doradców blisko swojej firmy.
Robotyzacja
Wszystko to dzieje siê w zmieniaj¹cym siê dynamicznie otoczeniu biznesowym. Do 2030 roku roboty zast¹pi¹ 800 milionów
miejsc pracy na ca³ym œwiecie. Bran¿a us³ug ksiêgowych wymieniana jest obok m.in. kasjerów, kierowców jako jedna z najbardziej nara¿onych na proces automatyzacji4. Mo¿na oczywiœcie
uznaæ, ¿e procesy te dotycz¹ raczej powtarzalnych, rutynowych
czynnoœci, niemniej komputery takie jak ROSS (IBM Watson)
staj¹ siê „pracownikami” kancelarii i pomagaj¹ równie¿ w bardziej z³o¿onych operacjach, jak doradztwo w sprawach prawnych5. Na rynku amerykañskim, mimo znacz¹cej liczby prawników, ponad 80% spo³eczeñstwa nie korzysta z ich us³ug. Robotyzacja spowoduje ³atwiejszy do nich dostêp poprzez obni¿enie cen
doradztwa. To dobra informacja dla klientów, dla w³aœcicieli tylko wtedy, gdy obni¿ka cen bêdzie wynika³a z mo¿liwoœci obni¿enia kosztów pracy. To z kolei niedobra wiadomoœæ dla pracowni-

ków szeroko pojêtych us³ug profesjonalnych. Czy tego rodzaju
analogie mo¿na przeprowadziæ w stosunku do rynku us³ug doradztwa podatkowego w Polsce? Raport firmy EY6 na temat robotyzacji, ju¿ w samym swoim podtytule, daje na to odpowiedŸ:
„Roboty nie odbior¹ pracy ksiêgowemu, ale j¹ zmieni¹”. Porównuje on skutki robotyzacji do drugiej rewolucji przemys³owej,
i widzi jej pozytywne aspekty przy za³o¿eniu, ¿e robotyka przyspiesza wykonanie zleceñ i uwalnia zasoby ludzkie. Pozwoli ona
nie tylko odtwarzaæ zdarzenia z przesz³oœci, ale te¿ na podstawie
posiadanych danych przewidywaæ przysz³e ryzyko podatkowe
i ksiêgowe. W dodatkowym czasie pracy doradcy bêd¹ mogli
pracowaæ bezpoœrednio z klientem, doradzaj¹c mu w kwestiach
biznesowych i wykorzystuj¹c umiejêtnoœci interpersonalne, których nie maj¹ maszyny. Raport przedstawia jednak przewidywania dokonywane z perspektywy du¿ej, miêdzynarodowej firmy.
Ocena przysz³oœci bêdzie zapewne inaczej wygl¹da³a z punktu
widzenia ma³ych i œrednich firm, których œrodki na inwestycje
i zasoby kadrowe s¹ ograniczone. Dla nich rozwi¹zaniem jest dokapitalizowanie i konsolidacja.
D³ugofalowy wp³yw robotyzacji na bran¿ê ksiêgowo-podatkow¹, pe³na automatyzacja podstawowych us³ug (low-value-add), spowoduje, ¿e od doradców oczekiwane bêd¹ przede
wszystkim us³ugi specjalistyczne, dostarczaj¹ce wy¿sz¹ wartoœæ
dodan¹. Potencjalnie bêdzie to mia³o pozytywny wp³yw na konsumentów, gdy¿ doprowadzi do ogólnego spadku kosztu us³ug
ksiêgowo-podatkowych. Du¿e œwiatowe firmy doradcze, outsourcingowe lub technologiczne maj¹ najwiêksz¹ szansê skorzystania z tego trendu z dwóch powodów. Po pierwsze, obecnie
posiadaj¹ wiêksze mo¿liwoœci finansowe, aby zainwestowaæ
w nowe technologie i skapitalizowaæ je szybciej ni¿ mniejsze firmy. Po drugie, bêd¹ w stanie przetwarzaæ procesy ksiêgowo-podatkowe na masow¹ skalê i korzystaj¹c z ekonomii skali,
uzyskaæ znacznie ni¿sze koszty jednostkowe.
Zarz¹d sukcesyjny
Mówi¹c o sukcesji, nie sposób pomin¹æ kwestii projektu
ustawy o zarz¹dzie sukcesyjnym.
Z jednej strony to sprawa wa¿na dla doradców jako w³aœcicieli firm, z drugiej dla naszych klientów. Wa¿ne, ¿eby rola doradców by³a w tym procesie jak najbardziej istotna. Doradcy
podatkowi wydaj¹ siê najlepiej przygotowan¹ grup¹ do pe³nienia funkcji zarz¹dcy sukcesyjnego zgodnie z nowym projektem
ustawy7. Potrzebne s¹ specjalne szkolenia z tego zakresu, przygotowuj¹ce do pe³nienia tego rodzaju funkcji.
Us³ugi w tej dziedzinie to szansa dla doœwiadczonych doradców, którzy dobrze znaj¹ firmy klientów i którzy pomagali
ju¿ w podobnych przypadkach. Najwa¿niejsze w sprawach szeroko pojêtej sukcesji jest przygotowanie ich do podjêcia w³aœciwej decyzji w sprawach ich w³asnych firm oraz szkolenie w zakresie doradztwa dla klientów. Samorz¹d doradców powinien
oferowaæ wsparcie w postaci szkoleñ. Krajowa Rada Doradców
Podatkowych, której w V kadencji jestem cz³onkiem, dostrzega
ten problem i bêdzie podejmowaæ dzia³ania edukacyjne i promocyjne w tym zakresie.
Potrzebna jest te¿ pomoc, wskazówki, co do drogi postêpowania dla nas samych jako w³aœcicieli firm, którzy w przysz³oœci
bêd¹ odchodziæ z zawodu.
Nie znam statystycznych danych dotycz¹cych struktury wiekowej w³aœcicieli firm podatkowych (przy okazji, mo¿e warto
przeprowadziæ takie badanie)8, podejrzewam jednak, ¿e – mimo
nap³ywu do zawodu nowych doradców, œrednia ich wieku raczej
roœnie. Przyk³adem troski, pochylenia siê nad tematem sukcesji
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niech bêd¹ listy gratulacyjne od w³aœciwych ministerstw, które
otrzymuj¹ w wieku przedemerytalnym przedsiêbiorcy belgijscy
i niemieccy9. Zawieraj¹ one pytania o plan sukcesyjny i ofertê pomocy w tej kwestii. Czy dostaniemy podobne listy? Je¿eli nie od
instytucji pañstwowych, to – mam nadziejê, ¿e drogê postêpowania pomog¹ wskazaæ dzia³ania edukacyjne podejmowane
m.in. przez samorz¹d doradców podatkowych.
Zapraszam do kontaktu i dyskusji: www.planb-advisory.pl,
FB – grupa dyskusyjna „O sukcesji prawie wszystko”.
PRZYPISY
1 Sukcesja w firmach rodzinnych: Aronoff, McClure, Ward.
2 W badaniu z 2017 r. wskaŸnik wynosi³ 8,1% (w poprzednim 6,3%).
3 Evaluation of the Implementation of the 2006 Commission Communication on Business Transfers.
4 The future of employment: Frey and Osborne.
5 Np. w firmie Baker & Hostele, gdzie roboty pomagaj¹ w sprawach prawa upad³oœciowego.

Projekt ustawy o zarz¹dzie sukcesyjnym
przedsiêbiorstwem osoby fizycznej
Potrzeba rozpoczêcia prac legislacyjnych zwi¹zanych
z problematyk¹ sukcesji przedsiêbiorstw prowadzonych
przez osoby fizyczne zosta³a uwzglêdniona w harmonogramie przyjêtego przez Radê Ministrów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz w projekcie z dnia 29 lipca 2016 r.
– „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i stanowi
czêœæ pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet u³atwieñ dla przedsiêbiorców”.
W obecnym stanie prawnym wraz ze œmierci¹ przedsiêbiorcy de facto koñczy siê byt prawny prowadzonego przez
niego przedsiêbiorstwa.
Rozwi¹zanie problemu sukcesji przedsiêbiorstwa osoby
fizycznej wymaga kompleksowej regulacji i w zwi¹zku z tym
w projekcie proponuje siê:
I. W zakresie prawa cywilnego i handlowego:
1) umo¿liwienie pos³ugiwania siê od dnia otwarcia spadku
do dzia³u spadku dotychczasow¹ firm¹ spadkodawcy
z dodatkiem „w spadku”;
2) wprowadzenie regulacji dotycz¹cej zarz¹dcy sukcesyjnego. W tym celu zostan¹ w szczególnoœci okreœlone:
a) regu³y ustanowienia, odwo³ania zarz¹dcy sukcesyj-

nego i wygaœniêcia zarz¹du sukcesyjnego,
b) zasady dokonywania przez zarz¹dcê sukcesyjnego

c)
d)
e)

f)

czynnoœci w zakresie zwyk³ego zarz¹du oraz czynnoœci przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d,
zasady wynagrodzenia zarz¹dcy sukcesyjnego,
obowi¹zki zarz¹dcy sukcesyjnego,
zasady dysponowania œrodkami zgromadzonymi
na rachunku bankowym przedsiêbiorcy wykorzystywanym przy prowadzeniu przedsiêbiorstwa,
regu³y odpowiedzialnoœci zarz¹dcy sukcesyjnego;

3) wprowadzenie mo¿liwoœci dokonywania dzia³u spadku
ograniczonego do czêœci obejmuj¹cej przedsiêbiorstwo;
4) wprowadzenie regu³y, zgodnie z któr¹ stosunki prawne,
które nie s¹ œciœle zwi¹zane z osob¹ spadkodawcy, bêd¹
mog³y pozostaæ w mocy.
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6 Robot w s³u¿bie ksiêgowoœci: badanie EY, styczeñ 2018.
7 Prof. Adam Mariañski: Wywiad dla Infor.pl, styczeñ 2018.
8 Podobne: dr Katarzyna Magdalena Orzechowska, Magdalena Rybicka: Sukcesja
w rodzinnych biurach ksiêgowych na terenie Warszawy i okolic. Przedsiêbiorczoœæ
i Zarz¹dzanie 2013, t. 14, z. 6.
9 Przedsiêbiorcy siê starzej¹: Dr. hab. Jerzy Cieœlik, Profesor i dyrektor Centrum
Przedsiêbiorczoœci w Akademii Leona KoŸmiñskiego, Rzeczpospolita, 30 wrzeœnia
2017.
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II. W zakresie prawa administracyjnego:
1) wprowadzenie zasady wst¹pienia nastêpców prawnych
przedsiêbiorcy (osoby fizycznej) w prawa i obowi¹zki administracyjne zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, wynikaj¹ce m.in. z koncesji, licencji i przyznanych ulg oraz
ich tymczasowego przys³ugiwania zarz¹dcy sukcesyjnemu – pod warunkiem spe³niania przez uprawnionych warunków potrzebnych do ich uzyskania;
2) umo¿liwienie nastêpcom prawnym osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ dalszego korzystania
z przyznanej zmar³emu przedsiêbiorcy pomocy publicznej oraz ubiegania siê o inne ulgi zwi¹zane ze zdarzeniami maj¹cymi miejsce po œmierci przedsiêbiorcy, w tym
tak¿e w okresie dzia³alnoœci zarz¹dcy sukcesyjnego.
III. W zakresie prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych:
1) w przypadku, gdy zarz¹dca sukcesyjny bêdzie ustanowiony w dniu otwarcia spadku – stosunki pracy zostan¹ zachowane, natomiast w przypadku, gdy zarz¹dca sukcesyjny zostanie ustanowiony po pewnym czasie od otwarcia
spadku – stosunki pracy z chwil¹ œmierci przedsiêbiorcy,
tak jak obecnie, wygasn¹, lecz pracownikom bêdzie przys³ugiwa³o prawo powrotu do pracy na zasadach takich,
jak przy przywróceniu do pracy;
2) zarz¹dca sukcesyjny zostanie uznany za p³atnika sk³adek
z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego osób zatrudnionych,
bêdzie tak¿e osob¹ uprawion¹ do dokonywania wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z zatrudnieniem.
IV. W zakresie prawa podatkowego:
1) wprowadzenie regulacji zapewniaj¹cych ci¹g³oœæ rozliczeñ
podatkowych w zakresie podatków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, tj. w szczególnoœci podatku od towarów i us³ug, podatku dochodowego, podatku od nieruchomoœci, podatku od œrodków transportu;
2) uregulowanie odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania podatkowe oraz zasad prowadzenia rachunkowoœci
w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstwa w okresie od
otwarcia spadku do jego dzia³u.
�ród³o: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300657.
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