prawnik

w pytaniach i odpowiedziach

Czy spó³ka partnerska mo¿e zlecaæ wykonanie œwiadczeñ
jednemu z partnerów, który prowadzi równie¿ swoj¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹? Czy jeden z partnerów mo¿e,
poza udzia³em w zysku spó³ki, osi¹gaæ dochód dodatkowy
za wykonanie œwiadczeñ wynikaj¹cych z uprawnieñ tylko
przez niego posiadanych (nzoz – spó³ka partnerska
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – lekarz
posiadaj¹cy uprawnienia do badañ np. kierowców)?

OdpowiedŸ
odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2005 r.
stan prawny dotychczas nie uleg³ zmianie
Kodeks spó³ek handlowych nie zawiera regulacji dotycz¹cych mo¿liwoœci powierzenia prowadzenia spraw spó³ki jednemu z partnerów spó³ki partnerskiej. Nie zawiera równie¿ postanowienia, które by to wyklucza³o.
W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na przyj¹æ, ¿e nale¿y dopuœciæ tak¹ mo¿liwoœæ. Ponadto trzeba zaznaczyæ, ¿e przepisy prawa nie zawieraj¹ postanowieñ, które w³¹cza³yby mo¿liwoœæ prowadzenia przez
wspólnika spó³ki partnerskiej, dzia³alnoœci gospodarczej, innej ni¿ okreœlona w umowie spó³ki. W tej
sytuacji wydaje siê zasadnym, aby uznaæ, ¿e osi¹gany w wyniku prowadzenia tej dzia³alnoœci dochód
(dodatkowy) jest wy³¹cznym dochodem przedsiêbiorcy prowadz¹cego tê dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Kodeks spó³ek handlowych wprowadzi³ nowy rodzaj spó³ki, jak¹ jest spó³ka partnerska. Spó³ka partnerska jest spó³k¹ osobow¹, utworzon¹ przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego
zawodu w spó³ce prowadz¹cej przedsiêbiorstwo pod w³asn¹ firm¹. Charakterystyczn¹ cech¹ tej spó³ki jest to, ¿e przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowi¹zania spó³ki bez ograniczeñ. Jest to
tzw. general partner. Natomiast odpowiedzialnoœæ pozosta³ych wspólników, zwanych limited partners,
jest ograniczona. Najwiêksz¹ zalet¹ spó³ki partnerskiej jest to, ¿e zosta³a ona ukszta³towana tak, aby
ka¿dy wspólnik ponosi³ odpowiedzialnoœæ tylko za w³asne dzia³ania i zaniechania, nie zaœ za winy innych wspólników (partnerów). Zgodnie z art. 95 §1 Kodeksu spó³ek handlowych partner nie ponosi
odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania spó³ki powsta³e w zwi¹zku z wykonywaniem przez pozosta³ych
partnerów wolnego zawodu w spó³ce, jak równie¿ za zobowi¹zania spó³ki bêd¹ce nastêpstwem dzia³añ lub zaniechañ osób zatrudnionych przez spó³kê na podstawie umowy o pracê lub innego stosunku prawnego, które podlega³y kierownictwu innego partnera przy œwiadczeniu us³ug zwi¹zanych
z przedmiotem dzia³alnoœci spó³ki. Umowa spó³ki mo¿e przewidywaæ, ¿e niektórzy partnerzy godz¹
siê na ponoszenie odpowiedzialnoœci, tak jak wspólnik spó³ki jawnej. Jak ju¿ wczeœniej wspomniano,
spó³ka partnerska nale¿y do spó³ek osobowych, mo¿e wiêc nabywaæ prawa i zaci¹gaæ zobowi¹zania we w³asnym imieniu, pozywaæ i byæ pozywan¹. Spó³ka partnerska nie ma jednak osobowoœci
prawnej. Brak osobowoœci prawnej spó³ki partnerskiej skutkuje m.in. tym, ¿e spó³ka taka nie jest
opodatkowana podatkiem od osób prawnych.
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