KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

O zarz¹dzie sukcesyjnym
i sukcesji zewnêtrznej (czêœæ 2)
Ustawa o zarz¹dzie sukcesyjnym, która wesz³a w ¿ycie w listopadzie 2018 roku, jest czêsto omawiana na ³amach naszego biuletynu. W poprzednim numerze ukaza³ siê artyku³ „Sukcesja podatkowa
po podmiotach prowadz¹cych jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹” autorstwa Elizy Wójcik1),
we wczeœniejszych zaœ cykl mojego autorstwa lub wspó³autorstwa dotycz¹cy zarz¹du sukcesyjnego
i sprzeda¿y biur rachunkowych2). Mia³em okazjê odbyæ wiele spotkañ dotycz¹cych sukcesji – zarówno z klientami, jak i samymi doradcami w sprawach ich firm. Prowadzê te¿ na ten temat szkolenia,
podczas których otrzymujê wiele inspiruj¹cych pytañ. Te doœwiadczenia, a z drugiej strony wspó³praca z inwestorami bran¿owymi, którym pomog³em przy wielu transakcjach nabycia biur rachunkowych, pozwalaj¹ mi, mam tak¹ nadziejê, na próbê podsumowania najbardziej interesuj¹cych dla
doradców kwestii zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ problematyk¹ sukcesyjn¹.
Sukcesja biznesu (przygotowanie firmy
do sukcesji zewnêtrznej – sprzeda¿y)
Typowa sukcesja rodzinna, czyli przekazanie firmy dzieciom, wystêpuje stosunkowo rzadko. Potwierdzaj¹ to zarówno badania Instytutu Biznesu Rodzinnego3) (w odniesieniu do wszystkich bran¿ przedsiêbiorstw), jak i moje obserwacje. Stosunkowo niewielu
w³aœcicieli firm bêdzie mia³o mo¿liwoœæ przekazania
jej dzieciom. Dodatkowym czynnikiem, który w³aœciciele firm powinni wzi¹æ pod uwagê, jest dynamicznie
zmieniaj¹ce siê otoczenie biznesowe – postêpuj¹ca automatyzacja, coraz trudniejsze obowi¹zki raportowania. W tej sytuacji dla w³aœcicieli firm dzia³aj¹cych ju¿
20–25 lat alternatyw¹ mo¿e byæ sprzeda¿ firmy.
Jak przygotowaæ firmê do sprzeda¿y? Proces
sprzeda¿y firmy rozpoczyna siê od podpisania umowy o zachowaniu poufnoœci. Ma ona na celu, przede
wszystkim, uniemo¿liwienie niekontrolowanego wycieku tajemnicy przedsiêbiorstwa lub sprzedawanej
firmy (w tym jej twardych danych finansowych), ale
tak¿e samego faktu prowadzenia rozmów. PóŸniej
rozpoczyna siê proces ustalania wspólnego celu biznesowego, w którym decyduj¹ce jest okreœlenie czasowej
perspektywy dzia³ania w³aœciciela. Je¿eli jest ona wieloletnia, sprzeda¿ dobrze prosperuj¹cej firmy jest nieop³acalna. Chyba ¿e celem w³aœciciela jest pozyskanie
inwestora do dalszego jej rozwoju, wsparcia technoloDoradca Podatkowy
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gicznego, marketingowego, rozszerzenia zakresu
us³ug, akwizycji mniejszych podmiotów. Obserwujê
zreszt¹ coraz wiêksze zainteresowanie takim scenariuszem i tematem konsolidacji ma³ych i œrednich firm
w bran¿y doradczej i ksiêgowej.
Je¿eli jednak w³aœciciel zamierza wyjœæ z biznesu
w perspektywie np. 2–3 lat, to z punktu widzenia czysto ekonomicznego decyzje o sprzeda¿y najlepiej podejmowaæ, gdy firma ma dobre wyniki finansowe
i przewidywane jest, ¿e zostan¹ one utrzymane. Warto
uwzglêdniæ mo¿liwe ryzyko spadku przychodów, które jest zjawiskiem nierzadkim wœród podmiotów d³ugo dzia³aj¹cych na rynku. Wi¹¿e siê ono czêsto z odejœciem d³ugoletnich klientów, którzy zaprzestali wykonywania dzia³alnoœci, przy jednoczesnym braku nowych klientów.
Dalsze przygotowania do sprzeda¿y zale¿¹ od
tego, czy zamiarem sprzedaj¹cego jest zbycie firmy inwestorowi, który ca³kowicie przejmie w³adzê w firmie
i dokona jej reorganizacji, czy te¿ potencjalnym nabywc¹ bêdzie inwestor pasywny, który pozostawi zarówno czêœæ udzia³ów, jak i sprawy zarz¹dzania dotychczasowemu w³aœcicielowi. W tym drugim przypadku konieczne jest wczeœniej przygotowanie firmy
do sukcesji przede wszystkim od strony biznesowej.
W tym procesie najwa¿niejsze jest znalezienie osób,
które pokieruj¹ firm¹ po wyjœciu z biznesu dotychcza-
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sowego w³aœciciela i ustalenie zasad prowadzenia firmy w okresie przejœciowym pomiêdzy przekazaniem
w³adzy i w³asnoœci.
Idealnym rozwi¹zaniem z punktu widzenia inwestora pasywnego jest jak najd³u¿sze wykonywanie
czynnoœci zarz¹dczych przez dotychczasowego w³aœciciela. Wymaga to jednak ustalenia z kupuj¹cym podstawowych zasad takiej transformacji, w tym przede
wszystkim zasad wynagrodzenia za pe³nienie funkcji
zarz¹dczej.
W przypadku stopniowego przekazywania zarz¹dzania istotn¹ kwesti¹ jest równie¿ struktura wiekowa
pracowników. Z jednej strony doœwiadczenie pracowników to ogromna wartoœæ firmy. Je¿eli jednak wiêkszoœæ pracowników jest w wieku podobnym do ustêpuj¹cego ju¿ w³aœciciela, to prawdopodobne jest, ¿e
oni równie¿ bêd¹ nied³ugo odchodziæ z firmy. Dlatego
dla nabywaj¹cego wa¿ne jest, aby w firmie byli pracownicy, którzy bêd¹ mogli w niej pracowaæ i zarz¹dzaæ ni¹ po odejœciu w³aœciciela. Potrzebne jest
umiejêtne delegowanie im zadañ, stopniowe przekazywanie obowi¹zków i kreowanie wœród nich przysz³ych liderów. Kluczowi pracownicy mog¹ równie¿
w przysz³oœci partycypowaæ w zyskach firmy, staæ siê
jej udzia³owcami.
Kolejnym etapem sprzeda¿y jest przeprowadzanie procesu due diligence, który pozwoli potencjalnemu inwestorowi ustaliæ wartoœæ nabywanego biznesu.
Na tym etapie sprzedaj¹cy przekazuje podstawowe
informacje, m.in. o przychodach, kosztach, liczbie zatrudnionych pracowników, ich kwalifikacjach i doœwiadczeniu. Bardzo wa¿na jest równie¿ lista klientów
(przedstawiana w sposób anonimowy), która daje
informacje o strukturze generowanych przez nich
przychodów, wieku klientów oraz okresie ich wspó³pracy z doradc¹.
Wyceny firm w bran¿y ksiêgowej i podatkowej,
z racji niewielkiego stopnia zaanga¿owania maj¹tku
rzeczowego, co do zasady opieraj¹ siê na prognozach
wyników finansowych (metoda dochodowa). Na korzyœæ w³aœcicieli firm us³ug ksiêgowych dzia³a to, ¿e
ich przychody s¹ z regu³y stabilne. Przysz³e przep³ywy pieniê¿ne mo¿na wiêc w du¿ym stopniu przewidzieæ na podstawie historycznych danych finansowych. W przypadku firm us³ug ksiêgowych poziom
wycen kszta³tuje siê pomiêdzy 80 a 120% uœrednionych rocznych przychodów danej firmy. Ostateczna
cena zale¿y jednak przede wszystkim od rentownoœci
firmy, jej kondycji i poszczególnych elementów jej
dzia³alnoœci, które badane s¹ w trakcie procesu due diligence: stabilnoœci przychodów, struktury i rotacji
klientów oraz zespo³u pracowników, oceny procedur
i organizacji pracy.
Po udanej transakcji bardzo wa¿ny jest okres
wspó³pracy pomiêdzy inwestorem a dotychczasowym
w³aœcicielem (obecnie wspó³w³aœcicielem lub osob¹ za-

rz¹dzaj¹c¹). Mam okazjê wspó³pracowaæ z inwestorami równie¿ w okresie post-transakcyjnym. Dotychczasowi w³aœciciele, teraz ju¿ jako osoby zarz¹dzaj¹ce, zachowuj¹ pe³n¹ samodzielnoœæ w prowadzeniu firmy.
Je¿eli jednak chc¹, mog¹ skorzystaæ ze wsparcia
merytorycznego, marketingowego, IT.
Zauwa¿am te¿ obszary dzia³añ, które najczêœciej
wymagaj¹ zmian (np. wprowadzanie procedur analizy rentownoœci projektów, opartych na rejestracji czasu pracy poœwiêconego na ich realizacjê, usprawnianie
procesów delegowania, rozwój marketingu, oferowanie us³ug konsultingu podatkowego). To tematy, które
mam nadziejê bêd¹ poruszane w przysz³oœci na
³amach naszego wydawnictwa.
Ustawa o zarz¹dzie sukcesyjnym
Najczêstszym pytaniem, zadawanym w zwi¹zku
z now¹ ustaw¹, jest to, czy (i kiedy) warto ustanawiaæ
zarz¹d sukcesyjny.
W swojej ksi¹¿ce o zarz¹dzie sukcesyjnym4) znany
dziennikarz ekonomiczny Pawe³ Blajer odpowiada na
to pytanie w nastêpuj¹cy sposób: „Tak, zw³aszcza
w przypadku przedsiêbiorców, którym zale¿y na kontynuowaniu dzia³alnoœci gospodarczej, a za ¿ycia nie
udaje im siê zaplanowaæ przekazania przedsiêbiorstwa innej osobie (ustanowiæ sukcesora, wskazaæ zapisobiercê windykacyjnego przedsiêbiorstwa). Zarz¹d
sukcesyjny w takiej sytuacji jest potrzebny, aby przedsiêbiorstwo dalej sprawnie funkcjonowa³o”. Chodzi
przede wszystkim o unikniêcie sytuacji, w których
przed stwierdzeniem nabycia spadku potrzeba potwierdzenia relacji z klientami i dostawcami czy spór
dotycz¹cy dziedziczenia mog¹ negatywnie wp³yn¹æ
na pozycjê rynkow¹ przedsiêbiorstwa.
Mimo tego, ¿e ustanowienie zarz¹du wydaje siê
byæ korzystne, dotychczasowa praktyka nie potwierdza, aby sta³o siê to powszechnym zjawiskiem. Niesie
ju¿ ona jednak pierwsze doœwiadczenia i wnioski na
przysz³oœæ. Przyk³adem tego, jak wa¿ne jest zachowanie procedur, mo¿e byæ np. sytuacja, w której wniosek
o ustanowienie zarz¹du sporz¹dzi³ tu¿ przed œmierci¹
sam przedsiêbiorca, ale rodzina z³o¿y³a jego wniosek
ju¿ po jego œmierci.
Tymczasem po œmierci przedsiêbiorcy zarz¹d sukcesyjny mo¿na ustanowiæ tylko zgodnie z art. 12 ustawy. Na jego podstawie zarz¹dcê sukcesyjnego mo¿e
powo³aæ:
l
ma³¿onek przedsiêbiorcy, któremu przys³uguje
udzia³ w przedsiêbiorstwie w spadku lub
l
spadkobierca ustawowy przedsiêbiorcy, który
przyj¹³ spadek, albo
l
spadkobierca testamentowy przedsiêbiorcy, który
przyj¹³ spadek albo zapisobierca windykacyjny,
który przyj¹³ zapis windykacyjny, je¿eli zgodnie
z og³oszonym testamentem przys³uguje mu udzia³
w przedsiêbiorstwie w spadku.
Doradca Podatkowy

• Nr 2/2019 • www.kidp.pl

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO
Do powo³ania zarz¹dcy sukcesyjnego w tym
przypadku wymagana jest zgoda osób, którym ³¹cznie
przys³uguje udzia³ w przedsiêbiorstwie w spadku
wiêkszy ni¿ 85/100. Wymaga ona jednak zachowania
formy aktu notarialnego i uprawnienie to wygasa
z up³ywem dwóch miesiêcy od dnia œmierci przedsiêbiorcy. Gdyby ju¿ po up³ywie dwóch miesiêcy na podstawie wymiany informacji ustalono, ¿e w tej sytuacji
nie dochowano powy¿szej procedury, rodzina straci³aby mo¿liwoœæ skutecznego powo³ania zarz¹du sukcesyjnego.
Dla doradców wa¿ne s¹ przede wszystkim pytania zwi¹zane z uregulowaniem przez ustawê odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania podatkowe. W maj¹tkowe prawa i obowi¹zki, zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, przewidziane w przepisach prawa podatkowego wstêpuje przedsiêbiorstwo
w spadku (nie spadkobiercy). Staje siê ono podatnikiem podatku dochodowego (PIT), podatku VAT,
akcyzy i dla celów podatkowych u¿ywa NIP-u zmar³ego przedsiêbiorcy.
Wprowadzono te¿ przepisy zapewniaj¹ce ci¹g³oœæ rozliczeñ podatkowych w zakresie podatków
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Przyk³adem zasady kontynuacji rozliczeñ jest
m.in. to, ¿e dochód przedsiêbiorstwa w spadku osi¹gniêty w roku podatkowym mo¿e byæ obni¿ony o wysokoœæ straty poniesionej i nieodliczonej przez zmar³ego przedsiêbiorcê. W przypadku wczeœniejszego
wyboru przez zmar³ego przedsiêbiorcê sposobu opodatkowania przedsiêbiorstwo w spadku jest w ten
sposób opodatkowane do koñca roku podatkowego,
w którym zmar³ przedsiêbiorca.
Kolejn¹ wa¿n¹ kwesti¹, która budzi zainteresowanie doradców, jest odpowiedŸ na pytanie, co siê dzieje,
gdy nie zostaje ustanowiony zarz¹d sukcesyjny. Je¿eli
przedsiêbiorca nie wyznaczy³ zarz¹dcy sukcesyjnego,
to jego prawdopodobni spadkobiercy (nastêpcy prawni – ma³¿onek, dzieci) mog¹ do czasu powo³ania zarz¹dcy, ale maksymalnie tylko w ci¹gu 2 miesiêcy, dokonywaæ tzw. czynnoœci zachowawczych.
Prawdopodobni w³aœciciele przedsiêbiorstwa
w spadku mog¹ podejmowaæ dzia³ania, które spowoduj¹, ¿e stan firmy nie ulegnie pogorszeniu i prowadziæ bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ firmy. Mog¹ te¿ np.:
l
zawrzeæ pisemne porozumienie o kontynuacji
stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami
do czasu ustanowienia i zakoñczenia zarz¹du sukcesyjnego albo do up³ywu czasu przeznaczonego na wyznaczenie zarz¹dcy sukcesyjnego (2
miesi¹ce)
l
pos³ugiwaæ siê firm¹ zmar³ego przedsiêbiorcy
z oznaczeniem „w spadku”
l
zap³aciæ za dostarczone do firmy towary lub us³ugi
l
wydaæ towar zakupiony wczeœniej
l
sprzedaæ produkty ³atwo psuj¹ce siê.
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Doradcy podatkowi powinni jednak przede
wszystkim pamiêtaæ, ¿e dla zachowania ci¹g³oœci dzia³ania firmy od strony podatkowej, nale¿y zg³osiæ kontynuowanie prowadzenia przedsiêbiorstwa naczelnikowi urzêdu skarbowego w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce prowadzenia dzia³alnoœci.
Dziêki takiemu zg³oszeniu przedsiêbiorstwo
w spadku ju¿ od chwili œmierci przedsiêbiorcy jest
uwa¿ane za podatnika podatku dochodowego (PIT)
oraz VAT-u.
Jeœli po dokonaniu zg³oszenia o kontynuowaniu
prowadzenia przedsiêbiorstwa nie dojdzie do ustanowienia zarz¹du sukcesyjnego, byt przedsiêbiorstwa
w spadku jako podatnika zakoñczy siê z up³ywem
2 miesiêcy od dnia œmierci przedsiêbiorcy. Wówczas
ostatecznie wygaœnie te¿ jego NIP.
Bardzo czêstym pytaniem, niezwi¹zanym ju¿
wprost z ustaw¹ o zarz¹dzie sukcesyjnym, a bardziej
z planowaniem sukcesyjnym, jest kwestia zapisu windykacyjnego. Za jego pomoc¹ mo¿liwe jest wskazanie,
do kogo trafiæ ma okreœlony sk³adnik maj¹tku spadkodawcy np. przedsiêbiorstwo. Dziêki temu bêdzie ono
wy³¹czone ze spadku.
Zapis windykacyjny to postanowienie testamentu, na podstawie którego konkretnie wskazana osoba,
która nie musi, ale mo¿e byæ spadkobierc¹, nabywa
z chwil¹ otwarcia spadku z mocy prawa konkretny
przedmiot nale¿¹cy do spadkodawcy.
Zgodnie z przepisem art. 9811 § 1 KC testament,
w którym spadkodawca mo¿e postanowiæ, ¿e oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwil¹ œmierci spadkodawcy, musi byæ dla jego wa¿noœci sporz¹dzony w formie aktu notarialnego.
Podsumowanie
Ustawa o zarz¹dzie sukcesyjnym nie rozwi¹zuje
problemów planowania sukcesyjnego. Z jednej strony
sta³a siê impulsem do dyskusji i chcia³bym wierzyæ,
równie¿ dzia³añ wobec generacyjnego problemu, jakim jest stopniowe odchodzenie z biznesu pokolenia
w³aœcicieli firm za³o¿onych na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nowe przepisy oferuj¹ tylko rozwi¹zania tymczasowe. Mog¹ te¿
one, jak twierdzi prof. Adam Mariañski, tworzyæ
z³udzenie, ¿e zastêpuj¹ planowania sukcesyjne.
Wed³ug danych opublikowanych w maju 2019 roku przez Ministerstwo Przedsiêbiorczoœci i Technologii do ewidencji wpisano niemal 7 tysiêcy zarz¹dców
sukcesyjnych, a w 365 przypadkach sprawowany jest
ju¿ zarz¹d sukcesyjny. Zdecydowana wiêkszoœæ powo³anych zarz¹dców to ma³¿onkowie i dzieci przedsiêbiorców. Przygotowywany jest równie¿ projekt nowelizacji, przewiduj¹cy m.in. rozszerzenie stosowania
ustawy na spó³ki handlowe i mo¿liwoœæ powo³ania
w nich przedstawiciela do wykonywania praw po
œmierci wspólnika. Temat sukcesji, ustawy o zarz¹dzie
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sukcesyjnym, planowania sukcesyjnego i sprzeda¿y
biur rachunkowych bêdzie wiêc zapewne wracaæ na
nasze ³amy.
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