
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 DODATEK do tygodniówki 

 TEMAT TYGODNIA - dla ułatwienia dostępny 

 również w numerze Tygodniówka 36/2022 

 Jak krok po kroku założyć spółkę cywilną? 

 Spółka  cywilna  jest  formą  prowadzenia  działalności  gospodarczej, 

 polegającą  na  współdziałaniu  osób  będących  wspólnikami  w  oparciu 

 o  umowę  spółki  cywilnej.  Jej  funkcjonowanie  uregulowane  zostało  głównie 

 w  Kodeksie  cywilnym,  ale  przepisy  dotyczące  spółki  cywilnej  znajdziemy 

 również  w  Kodeksie  pracy,  Prawie  przedsiębiorców  czy  ustawach 

 podatkowych. 

 Spółka  cywilna  nie  posiada  osobowości  prawnej,  co  oznacza,  że  nie  jest 

 podmiotem  prawnym,  ale  są  nimi  jej  wspólnicy.  Ma  to  znaczenie  choćby 

 w  przypadku  obowiązków  podatkowych  -  opodatkowaniu  podatkiem 

 dochodowym  podlegają  bowiem  wspólnicy,  a  nie  spółka  cywilna. 

 Wspólnicy zawierają również i realizują umowy z kontrahentami. 

 Wspólnikami  spółki  cywilnej  mogą  być  zarówno  osoby  fizyczne,  osoby 

 prawne,  jak  i  tzw.  ułomne  osoby  prawne,  czyli  jednostki  organizacyjne 

 nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną. 

 Aby założyć spółkę cywilną, należy przejść przez poniżej wskazane etapy. 

 1.  Rejestracja w CEIDG wspólników spółki 

 Spółka  cywilna  nie  podlega  wpisowi  do  żadnego  rejestru  (KRS,  CEIDG). 

 Jako  osoby  prowadzące  działalność  gospodarczą  traktowani  są  natomiast 

 jej  wspólnicy,  będący  osobami  fizycznymi  i  to  oni  muszą  dokonać  wpisu  do 

 CEIDG. 
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 Wspólnicy  spółki  będący  osobami  prawnymi  nie  mają  obowiązku 

 rejestracji. 

 2.  Umowa  spółki cywilnej 

 Spółka  musi  mieć  minimum  dwóch  wspólników.  Osoby  chcące  prowadzić 

 działalność  w  formie  spółki  cywilnej  powinny  podpisać  umowę  spółki 

 cywilnej.  Forma  pisemna  jest  tutaj  konieczna.  Umowa  nie  musi  być 

 jednak  podpisana  przed  notariuszem.  W  umowie  tej,  wspólnicy  określają 

 cel  gospodarczy,  wysokość  wniesionych  wkładów  oraz  zasady  podziału 

 zysków.  Jak  wskazano  w  art.  860  §  1.  Kodeksu  Cywilnego,  przez  umowę 

 spółki  wspólnicy  zobowiązują  się  dążyć  do  osiągnięcia  wspólnego  celu 

 gospodarczego  przez  działanie  w  sposób  oznaczony,  w  szczególności  przez 

 wniesienie wkładów. 

 Wkład  może  polegać  na  wniesieniu  do  spółki  własności  lub  innych  praw 

 albo na świadczeniu usług. 

 Poza  powyższymi  kwestiami,  umowa  powinna  wskazywać  datę  i  miejsce 

 jej  zawarcia,  dokładne  określenie  wspólników  (imię,  nazwisko,  adres 

 wykonywania  działalności  gospodarczej  lub  adres  do  korespondencji, 

 PESEL,  NIP),  a  także  okres  na  jaki  została  zawarta,  przy  czym  może  to 

 być czas nieokreślony. 

 Powinna  ona  również  regulować  kwestie  związane  z  prowadzeniem  spółki 

 oraz  jej  reprezentacją.  Zasadniczo  do  prowadzenia  spraw  spółki 

 uprawniony  jest  każdy  ze  wspólników.  Ważna  jest  jednak  jednomyślności 

 w  podejmowaniu  decyzji.  Sprawy  bieżące  mogą  podejmować  pojedynczo 

 poszczególni  wspólnicy.  Jednak  czynności  przekraczające  zakres  bieżących 

 spraw  spółki  poprzedzić  należy  uchwałą.  Umowa  może  określać  co  należy 

 rozumieć  pod  pojęciem  czynności  nagłych  i  czynności  przekraczających 

 zakres  bieżących spraw. 

 Jeśli  natomiast  chodzi  o  reprezentację,  to  jeżeli  umowa  nie  zawiera 
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 odrębnego  postanowienia,  reprezentacja  spółki  odbywa  się  na  takich 

 samych zasadach jak prowadzenie jej spraw. 

 Warto  zwrócić  tutaj  uwagę  również  na  nazwę  spółki  cywilnej.  Nazwą,  czyli 

 firmą  osoby  fizycznej,  jest  jej  imię  i  nazwisko,  zatem  nazwa  spółki 

 cywilnej  powinna  zawierać  co  najmniej  imiona  i  nazwiska  wszystkich 

 wspólników wraz z dodaniem nazwy „spółka cywilna” lub skrótu „sc”. 

 3.  PCC od umowy spółki 

 Zawarcie  umowy  spółki  cywilnej  podlega  opodatkowaniu  podatkiem  od 

 czynności  cywilnoprawnych  (PCC).  Podatek  w  tej  sytuacji  wynosi  0,5%. 

 Podstawą  opodatkowania  jest  natomiast  wartość  wkładu.  Podatnikami  są 

 wspólnicy  spółki  cywilnej.  Jeśli  umowa  zawarta  jest  w  formie  aktu 

 notarialnego,  płatnikiem  podatku  jest  notariusz.  Deklarację  PCC-3  złożyć 

 należy  w  ciągu  14  dni  od  powstania  obowiązku  podatkowego  czyli  od  dnia 

 zawarcia  umowy  spółki  w  Urzędzie  Skarbowym  właściwym  ze  względu  na 

 siedzibę spółki. 

 4.  Nadanie numeru NIP i REGON 

 Mimo  że  spółka  nie  podlega  wpisowi  do  żadnego  rejestru,  musi  mieć 

 jednak nadane numery identyfikacyjne NIP i REGON. 

 W  celu  uzyskania  numeru  REGON,  konieczne  jest  zgłoszenie  spółki  do 

 GUS  na  druku  RG-OP  w  terminie  14  dni  od  założenia  spółki.  Do  druku 

 dołączyć  należy  formularz  RG-SC  (informację  o  wspólnikach)  oraz  umowę 

 spółki. 

 Po  otrzymaniu  numeru  REGON,  spółka  może  starać  się  o  nadanie  numeru 

 NIP.  W  tym  celu,  konieczne  jest  zgłoszenie  identyfikacyjne  do  urzędu 

 skarbowego  na  druku  NIP-2,  do  którego  dołączyć  należy  umowę  spółki 

 cywilnej. 
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 5.  Uzupełnienie wpisu w CEIDG przez wspólników 

 Po  uzyskaniu  numerów  NIP  i  REGON  spółki,  wspólnicy  będący  osobami 

 fizycznymi zobowiązani są aktualizować wpisy w CEIDG. 

 6.  Zgłoszenie do ZUS 

 Warto  mieć  również  na  uwadze,  że  jeżeli  spółka  będzie  zatrudniała 

 pracowników  lub  zleceniobiorców,  należy  zgłosić  ją  jako  płatnika  składek 

 ZUS na druku ZUS-ZPA. 

 Wspólnicy natomiast podlegają zgłoszeniom indywidualnym. 

 7.  Zgłoszenie do VAT 

 Podatnikami  podatku  dochodowego  są  wspólnicy  spółki  cywilnej,  jednak  w 

 zakresie  podatku  od  towarów  i  usług  podatnikiem  jest  spółka.  Jeśli  więc 

 spółka  ma  być  podatnikiem  VAT,  należy  pamiętać  o  zgłoszeniu 

 rejestracyjnym do podatku VAT na druku VAT-R. 
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