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ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przedstawiamy Państwu najwaŜniejsze zmiany w kodeksie spółek handlowych obowiązujące od 8 stycznia 2009 r. Nowe przepisy, znowelizowane ustawą z 23 października 2008 r.
wprowadzają istotne zmiany w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. PoniŜej
przedstawiamy najwaŜniejsze z nich z punktu widzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zmiana minimalnej wysokości kapitału zakładowego
Od 8 stycznia 2009 r. minimalna wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. wynosi 5.000 zł
(pięć tysięcy złotych), a nie jak dotychczas 50.000 zł. W praktyce oznacza to moŜliwość zawiązywania spółek z kapitałem 5.000 zł, ale takŜe moŜliwość obniŜania kapitału zakładowego spółek juŜ istniejących do tego poziomu. Wprowadzone w tym zakresie zmiany mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom zakładania spółek kapitałowych.
Przy okazji warto przypomnieć o zasadzie tzw. cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji, która
ogranicza zaliczanie do kosztów podatkowych odsetek wypłacanych od poŜyczek udzielonych
przez udziałowca. Co do zasady nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów odsetki od poŜyczek i kredytów otrzymanych od wspólnika, który ma minimum 25 proc. udziałów w
spółce, czy teŜ od spółki siostry, jeśli w obu spółkach dany wspólnik ma po minimum 25 proc.
udziałów (chodzi o odsetki od tej części poŜyczki lub kredytu, która przekracza trzykrotność kapitału zakładowego spółki je spłacającej).
Oświadczenia składane spółce przez jedynego wspólnika
Zgodnie z nowymi przepisami nie jest juŜ wymagane dokonywanie czynności przez jedynego
wspólnika spółki z o.o. w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Obecnie wystarczająca będzie forma pisemna pod rygorem niewaŜności, chyba Ŝe dla danej czynności
przepis szczególny wymaga zachowania formy aktu notarialnego lub innej szczególnej formy.
Celem nowelizacji jest ograniczenie wymogów formalnych dla jednoosobowych spółek kapitałowych. Konsekwencje tych ułatwień mogą jednak pociągać za sobą ryzyko naduŜyć, wynikające
z potencjalnego antydatowania oświadczeń przez wspólników w spółkach jednoosobowych, na
co niewątpliwie będą musieli zwracać uwagę wierzyciele takich spółek.

Dzień wypłaty dywidendy
Nowelizacja wprowadza takŜe zmiany w zakresie sposobu określenia dnia wypłaty dywidendy.
Zgodnie z nowymi przepisami dywidenda moŜe być wypłacana w dniu określonym w uchwale
wspólników. JeŜeli uchwała wspólników takiego dnia nie wskaŜe, dywidenda będzie wypłacana
w dniu określonym przez zarząd. Dzień wypłaty dywidendy został zatem wyraźnie uzaleŜniony
od woli organów spółki.
Zwrot dopłat
Zgodnie z nowymi przepisami zwrot dopłat moŜe nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Przed zmianą zwrot
mógł nastąpić nie wcześniej niŜ po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia.
Celem nowelizacji jest skrócenie okresu, po upływie którego wspólnicy mogą domagać się zwrotu dopłat.
Spółka dominująca/spółka zaleŜna
Kodeks spółek handlowych dotychczas definiował jako „spółkę dominującą” m.in. spółkę handlową w przypadku, gdy członkowie jej zarządu lub członkowie jej rady nadzorczej stanowią
więcej niŜ połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zaleŜnej) albo spółdzielni
(spółdzielni zaleŜnej). Nowelizacja wprowadza nowe brzmienie art. 4 § 1 pkt 4 lit. d) k.s.h. i
ogranicza przesłankę uznania spółki za dominującą jedynie do członków zarządu. Oznacza to
zatem, Ŝe fakt zasiadania członków rady nadzorczej jednej spółki w zarządzie innej spółki nie
wpływa juŜ na to, Ŝe pomiędzy pierwszą i drugą z powołanych spółek zachodzi stosunek dominacji/zaleŜności.
Pozostałe zmiany
Z innych istotnych zmian, które bezpośrednio nie dotyczą spółek z o.o., jednak mogą wpłynąć
na ich relacje z kontrahentami odnotować naleŜy:
•

Likwidację konieczności przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną w przypadku przekroczenia limitu rocznych obrotów powodujących konieczność prowadzenia ksiąg
w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

•

Ograniczenie odpowiedzialności osoby zawierającej umowę spółki jawnej z osobą, która
wniosła do spółki przedsiębiorstwo. Pierwsza z tych osób odpowiada za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki, ale tylko do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili
zaspokojenia wierzyciela. NaleŜy podkreślić, Ŝe z mocy uregulowań kodeksowych przepis
ten będzie miał takŜe zastosowanie do innych kategorii spółek osobowych (partnerskiej,
komandytowej i komandytowo-akcyjnej).

•

Wyłączenie konieczności zawierania umów spółek partnerskich w formie aktu notarialnego.
Wystarczająca będzie forma pisemna pod rygorem niewaŜności.
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Mamy nadzieję, Ŝe powyŜsza informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te nie stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej prosimy
o kontakt.
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