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OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI 

 

Zwracamy Państwa uwagę na rządowy projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zakładający m. in. 

zmiany w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: p.u.n.), który 

poprawi sytuację członków zarządu w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz jej 

zaległości podatkowe. 

 

Art. 116 Ordynacji podatkowej (dalej: OP), stanowi podstawę odpowiedzialności członków zarządu 

spółki kapitałowej za jej zobowiązania podatkowe. Jednocześnie niniejszy przepis zawiera przesłanki, 

po spełnieniu których członkowie zarządu mogą być zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania 

podatkowe spółki. Są to: 

 

         wykazanie, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto 

postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe); 

         wykazanie, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania 

zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez winy członka 

zarządu; 

         wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych 

spółki w znacznej części. 

 

Ustawa p.u.n. wprowadza zmiany w sposobie określenia sytuacji, kiedy należy ogłosić upadłość 

spółki. Niniejsze zmiany wpłyną zatem na sposób stosowania art. 116 OP. 

 

Planowane zmiany w p.u.n. zakładają m.in., że: 

       dłużnik zostanie uznany za niewypłacalnego, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych; 

       domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące; 

       dłużnik jest niewypłacalny, gdy jego zobowiązania pieniężne przekroczą wartość jego majątku, a 

stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące; 

       wydłużony zostanie terminu na złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości przez dłużnika, do 

trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. 

 

Projekt ustawy został przekazany Prezydentowi RP do podpisania. Zgodnie z zamierzeniem 

ustawodawcy nowe przepisy mają wejść w życie już od 1 stycznia 2016 r. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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tel. (+48) 61 643 45 50 
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 
Budynek ORCO Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 
 


