
Planowanie spadkowe- po co i dla kogo?



Słysząc słowo sukcesja często nasuwa się nam na myśl planowanie

spadkowe. Myślimy wtedy, że wystarczy sporządzić testament i po sprawie;

nasza rodzina i firma są zabezpieczone na wypadek naszej śmierci. Czy

rzeczywiście?

W rzeczywistości temat jest bardziej obszerny, a planowanie sukcesji

powinno być tak przeprowadzone, aby regulowało następstwa biznesowe i

rodzinne po odejściu nestora. Każdy przedsiębiorca myślący długofalowo

oprócz codziennego scenariusza na funkcjonowanie firmy powinien

przewidywać następstwa swojej śmierci a planowanie sukcesyjne dawać

pewność tego, że odejście właściciela nie będzie wiązało się z rozpadem i

likwidacją przedsiębiorstwa a dostarczy podstaw i oparcia dla życia i rozwoju

finansowego dalszych pokoleń.

Tylko kto myśli o śmierci? Nikt z nas nie dopuszcza do głosu faktu, że

jesteśmy śmiertelni. Nie są to przyjemne rozważania, ale jest to nieodłączny

element naszej rzeczywistości i to nie tylko rodzinnej, ale również

finansowej, prawnej, podatkowej i gospodarczej. Prowadzimy

przedsiębiorstwa, zarządzamy ich majątkiem, majątkiem prywatnym swoim i

swoich bliskich, ale nie zastanawiamy się, co stanie się z tym wszystkim po

naszym odejściu.



Często skutki mogą przekroczyć nasze najgorsze wyobrażenia. Wielu właścicieli

firm żyje w przekonaniu, że każda firma może być w sposób płynny i

bezproblemowy przeniesiona na spadkobiercę, jeśli zabraknie dotychczasowego

właściciela. Otóż w zdecydowanej większości przypadków jest to przeświadczenie

błędne. Niestety firma oparta na wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie

jest odporna na śmierć właściciela – praktyka pokazuje, że wiele firm działających

w tej formie przestało istnieć z dnia na dzień lub problemy związane z bieżącym

funkcjonowaniem w pierwszych tygodniach po śmierci właściciela były na tyle

duże, że były zmuszone ogłosić upadłość. Oczywiście firma jako przedsiębiorstwo

podlega dziedziczeniu, nie jest to jednak tak prosta sprawa jakby mogło się

wydawać. Spadkobiercy muszą przeprowadzić postępowanie spadkowe, co wiąże

się nie tylko z czasem ale również elementem finansowym, z którego bardzo

często nie zdajemy sobie sprawy. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się kiedy

do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebne są nam licencje, specjalne

pozwolenia lub koncesje. Wydawane są one na właściciela przedsiębiorstwa i

wraz z jego śmiercią wygasają. Wtedy, nawet jeśli spadkobiercom uda się przejść

przez korowody prawno- finansowe firma musi zawiesić działalność, bo czas

oczekiwania na dokument jest znaczny i trwa co najmniej kilka tygodni, czasem

nawet miesięcy. Co oznacza to dla firmy? W najlepszym przypadku ogromne

straty.



Pomyślmy co w tym czasie dzieje się z rodziną nestora. Czy spadkobiercy znają

się na prowadzeniu firmy, czy znają specyfikę branży przedsiębiorstwa, czy

potrafią nim zarządzać?

To tylko kilka bardzo podstawowych pytań przy założeniu nieskomplikowanej

sytuacji. Co się wydarzy jeśli umiera jeden ze wspólników spółki cywilnej? Co

wtedy dzieje się ze spółką? Czy nadal istnieje? Jak wygląda kwestia

dziedziczenia? Prowadzenie spółki cywilnej tylko przez dwóch wspólników

jest dużym zagrożeniem w kontekście omawianej sukcesji, gdyż w przypadku

śmierci jednego z nich, nie ma możliwości prowadzenia dalej działalności

jednoosobowo (chyba, że plan zakłada właśnie scenariusz mający na celu

likwidację firmy). Ale i wtedy potrzebne są z reguły pieniądze aby opłacić

wszystkie koszty pracownicze, wywiązać się finansowo ze zobowiązań

względem kontrahentów czy spłacić zaciągnięte wcześniej kredyty. Bardzo

ważna jest analiza zapisów w umowie spółki, jednakże nawet zapis, że udziały

są dziedziczone, nie zawsze jest wystarczający. Niektóre problemy wynikają już

z samej konstrukcji prawnej spółki cywilnej. Otóż należy pamiętać, że to

wspólnicy osobiście, a nie spółka jako taka, są przedsiębiorcami i występują w

obrocie. Zatem śmierć jednego z nich może wiązać się z wygaśnięciem

określonych stosunków prawnych (np. umowy), które związane były

bezpośrednio z nim (jeśli nie było podpisu drugiego wspólnika).



Nawet jeśli zatem spółkę uznamy za zabezpieczoną formalnie (spadkobiercy

wejdą do spółki), mogą pojawić się problemy, bo wygaśnie np. koncesja

wystawiona osobiście na zmarłego wspólnika (nie na spółkę). Jeśli w spółce

pojawią się nowe osoby, należy zadać sobie pytanie – kim są i jak będą pełnić

swoją rolę jako nowi wspólnicy. Czy nie przełoży się to na konflikty wewnętrzne

w spółce, czy będziemy mogli samodzielnie dysponować udziałami i jakie

kompetencje ma sąd rodzinny, jeśli do spadku dojdą osoby małoletnie.

Scenariusze można mnożyć w nieskończoność. Tylko czy warto? Tylko jeśli

obudzi to w nas świadomość. Wtedy możemy i nawet musimy zacząć działać-

tworząc plany sukcesyjne dla naszych firm i rodzin. Jedna decyzja zapewnia

bezpieczeństwo i rozwój naszego biznesu oraz naszej rodziny.
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