
Warszawa, dnia 29 października 2008 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

(druk nr 319)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych jest dokonanie zmian,

"które ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności w

formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych".

Dokonując nowelizacji ustawodawca m.in.:

1) zmienia jedną z przesłanek uznania spółki handlowej za spółkę dominującą. Przyjęto, iż

przesłanką taką nie będzie fakt, że członkowie rady nadzorczej spółki handlowej stanowią

więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej albo spółdzielni;

2) znosi obligatoryjność przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, w przypadku

osiągnięcia przez tę spółkę przychodów netto w wysokości obligującej ją do prowadzenia

ksiąg rachunkowych;

3) ogranicza odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania przedsiębiorcy

jednoosobowego, w przypadku gdy przedsiębiorstwo tego przedsiębiorcy wnoszone jest

do spółki aportem. Górną granicę odpowiedzialności wyznaczała będzie wartość

wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili

zaspokojenia wierzyciela;

4) zmienia formę w jakiej powinna być zawarta umowa spółki partnerskiej (dotychczas był

to akt notarialny, po nowelizacji będzie to forma pisemna pod rygorem nieważności);

5) obniża minimalną wysokość kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną

odpowiedzialnością (do 5 tys. zł) i w spółkach akcyjnych (do 100 tys. zł);

6) ogranicza wymogi formalne dla jednoosobowych spółek kapitałowych;
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7) przyjmuje zasadę, iż zwrot dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może

nastąpić po upływie miesiąca (a nie jak dotychczas trzech miesięcy) od dnia ogłoszenia o

zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki;

8) określa jednoznacznie dzień wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych;

9) obniża do 5 tys. zł (dotychczas było to 10 tys. zł) wysokość grzywny z tytułu

dopuszczenia przez członka zarządu spółki kapitałowej albo komplementariusza spółki

komandytowo-akcyjnej uprawnionego do reprezentowania spółki do tego, że pisma,

zamówienia handlowe oraz informacje na stronach internetowych spółki nie zawierają

przewidzianych prawem danych.

Zmiany w przepisach ustawy - Kodeks spółek handlowych wejdą w życie po

upływie 30 dni od dnia ogłoszenia opiniowanej ustawy.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r. w oparciu o

dwa projekty ustaw: rządowy (druk sejmowy nr 524) i poselski (druk sejmowy nr 600).

Uchwalona nowelizacja odpowiada zasadniczo, w swoim zakresie i treści, projektowi

rządowemu, wyjątkiem jest m.in. zmiana w art. 92 dotycząca formy, w jakiej powinna być

zawarta umowa spółki partnerskiej (zmiana ta zawarta była w projekcie poselskim).

W projekcie poselskim proponowano ponadto zniesienie obligatoryjnej formy aktu

notarialnego dla umowy spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz dla spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością i zastąpienie jej formą pisemną pod rygorem nieważności.

Projekt ten zawierał również przepisy obniżające wysokość minimalnego kapitału

zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z  50 tys. zł do 10 tys. zł, a także zmiany polegające na obniżeniu opłaty stałej od wniosku

o zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Jakub Zabielski

Starszy legislator


