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Działalność firmy po śmierci właściciela czyli dlaczego warto ustanowić zarząd sukcesyjny

BONUS

Kwestie związane z ustanowieniem zarządu sukcesyjnego uregulowane zostały w ustawie z dnia

5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach

związanych  z sukcesją przedsiębiorstw.

Ustawa ta reguluje zasady:

1) tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym

imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kontynuowania działalności gospodarczej

wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa

2) zarządu spadkiem w zakresie tymczasowego wykonywania praw z udziału w przedsiębiorstwie

małżonka przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na

podstawie wpisu do CEIDG, po śmierci tego małżonka,

3) przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń, wydanych wobec przedsiębiorcy,

wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, w

formie decyzji organu administracji publicznej, związanych z wykonywaną przez niego

działalnością gospodarczą.

Czym zatem jest zarząd sukcesyjny?

Jest to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Zarząd

wykonuje zarządca sukcesyjny czyli osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedsiębiorstwa do
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czasu uregulowania formalności spadkowych, kwestii związanych z pracownikami, współpracy z

kontrahentami czy też spraw dotyczących US i ZUS. W okresie funkcjonowania zarządu sukcesyjnego,

następcy prawni mają czas na podjęcie decyzji o kontynuacji działalności na własny rachunek czy też jej

sprzedaży lub zamknięciu.

Dlaczego warto ustanowić zarząd sukcesyjny?

Instytucja ta pozwala kontynuować działalność po śmierci właściciela. Jak już wyżej

wspomniano, w okresie tym spadkobiercy mają czas na załatwienie spraw spadkowych i przemyślenie

kwestii związanych z dalszym funkcjonowaniem firmy. Przedsiębiorstwo zachowuje pełną płynność

działania, zatem rozwiązanie to pozwala na budowę wielopokoleniowych firm rodzinnych. Jest to również

zabezpieczenie w firmie umów o pracę, zezwoleń i koncesji.

Kto zatem może zostać zarządcą sukcesyjnym?

Na zarządcę sukcesyjnego może być powołana osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności

prawnych i wobec której prawomocnie nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarządcą sukcesyjnym nie może być osoba prawna.

Funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może pełnić tylko jedna osoba.

Przedsiębiorca może również powołać rezerwowego zarządcę sukcesyjnego na wypadek, gdyby

zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji albo nie mógł

jej pełnić z powodu śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania go

przez przedsiębiorcę albo uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności

gospodarczej.
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Jak ustanowić zarząd sukcesyjny?

Warto jeszcze raz podkreślić, że możliwość ustanowienia zarządu sukcesyjnego dotyczy tylko

przedsiębiorców, którzy we własnym imieniu wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do

CEIDG.

Przedsiębiorcy tacy mogą powołać zarządcę sukcesyjnego poprzez wskazanie określonej osoby do

pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego lub też poprzez zastrzeżenie, że z chwilą jego śmierci wskazany

prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Przy czym aby powołanie takie było ważne niezbędne jest,

żeby osoba powołana do tej funkcji wyraziła na to zgodę w formie pisemnej. Formy pisemnej wymaga

również samo oświadczenie przedsiębiorcy o jego powołaniu. Kolejnym krokiem jest wpis zarządcy

sukcesyjnego do CEIDG.

Jeżeli przedsiębiorca sam nie złożył wniosku o wpis do CEIDG zarządcy sukcesyjnego, po jego śmierci

zarząd sukcesyjny może powołać:

- małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udzia w przedsiębiorstwie w spadku, lub

- spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo

- spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca

windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem

przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Do powołania zarządcy sukcesyjnego przez spadkobiercę ustawowego przedsiębiorcy, który przyjął

spadek wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku

większy niż 85/100.
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Powołanie zarządcy sukcesyjnego w tym trybie czyli po śmierci przedsiębiorcy oraz inne dokumenty

związane z powołaniem, wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Notariusz następnie zgłasza

powołanie zarządcy sukcesyjnego do CEIDG.

Zarządcy sukcesyjnym przysługuje również prawo do rezygnacji z pełnionej funkcji w każdym

momencie poprzez:

- złożenie rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności (za życia przedsiębiorcy),

- złożenie rezygnacji w formie notarialnej (po śmierci przedsiębiorcy).

Również przedsiębiorca może odwołać zarządcę sukcesyjnego, składając mu oświadczenie w

formie pisemnej i zgłaszając jego odwołanie w CEIDG, najpóźniej w następnym dniu roboczym po

odwołaniu.

Zarząd sukcesyjny wygasa z:

- upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze

spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku ani zapisobierca windykacyjny nie przyjął

zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w

przedsiębiorstwie, chyba że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy,

któremu przysługuje udział  w przedsiębiorstwie w spadku,

- dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu

poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli

jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości,

- dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku w całości przez jedną osobę, o której mowa w art. 3

pkt 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach

związanych z sukcesją przedsiębiorstw,
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- upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, chyba że w tym okresie

powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego,

- dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,

- dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo  w spadku,

- upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy (w niektórych przypadkach okres ten może

zostać przedłużony przez sąd do 5 lat).

Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki

zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz

prawa  i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

Niektóre czynności wymagają zgody wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a jeżeli

spadkobiercy jej nie uzgodnią, konieczne jest zezwolenie sądu.

Nie ponosi on odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa

w spadku. Za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku solidarną

odpowiedzialność ponoszą właściciele przedsiębiorstwa w spadku.

Zarządca sukcesyjny ponosi natomiast odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego

wykonywania obowiązków.

Podsumowując warto zauważyć, że budując i rozwijając firmę, poza skupieniem się na osiąganiu

kolejnych sukcesów, warto również zadbać o zabezpieczenie swojego biznesu na wypadek śmierci.

Podstawowym krokiem powinno być zatem powołanie zarządcy sukcesyjnego, który na jakiś czas

zapewni bezpieczeństwo i kontynuację działalności firmy.
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