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Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych
w Polsce

Lata 2015–2018 (do 24 lipca 2018 r.)

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, październik 2018 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?


Firmy rodzinne są podstawą wszystkich gospodarek na świecie.



Firmy te podobnie jak i inne z sektora MŚP borykają się w swojej działalności
z utrudnieniami, w szczególności o charakterze prawnym. Organy państwa
podejmują wiele działań, których celem jest uproszczenie istniejących
przepisów prawa oraz wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców. Jednymi
z najważniejszych w ostatnich latach inicjatywami w tym względzie były
ułatwienia wprowadzone w ramach Pakietu 100 zmian dla firm oraz
Konstytucji Biznesu.



W polskim systemie prawnym nie zdefiniowano firm rodzinnych oraz nie
określono kryteriów wyróżniających je spośród innych przedsiębiorstw.



Jako główne bariery prawne rozwoju sektora MŚP, w tym także firm
rodzinnych, wskazuje się od lat niejasne przepisy podatkowe.



Ponadto polska administracja publiczna jest postrzegana jako administracja
opresyjna. Przedsiębiorcy wskazują również na niestabilność przepisów, małą
elastyczność prawa pracy, bariery utrudniające racjonalne zagospodarowanie
przestrzeni i realizację inwestycji budowlanych.

02

Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

Największe bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej
w Polsce w 2017 r.

Źródło: Maison & Partners na zlecenie
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
2017, Bariery prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce.

03 Skala zjawiska
 W 2016 r. w Polsce działało 2,01 mln przedsiębiorstw niefinansowych,
określanych jako aktywne, podczas gdy w 2009 r. było ich 1,67 mln.
Oznacza to wzrost rzędu 20%.
 Sektor MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) stanowi
zdecydowaną większość przedsiębiorstw w Polsce – 99,8%. Wśród nich
najliczniejszą grupą (1,94 mln, tj. 96,2%) są mikroprzedsiębiorstwa.
 Udział firm małych w strukturze polskich przedsiębiorstw wynosi 2,8%
(57,2 tys.), średnich – 0,8% (15,4 tys.), zaś dużych – tylko 0,2% (3,6 tys.).
 W ostatnich latach rośnie udział przedsiębiorstw w tworzeniu PKB
– z 71,1% w 2008 r. do 74% w 2015 r. Za ten wynik odpowiadają głównie
firmy z sektora MŚP, które generują co drugą złotówkę PKB (49,9%).
Największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa (30,5%).

Źródło: Opracowanie PARP z 2018 r. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

04 Skala zjawiska


Podstawowymi formami działalności firm rodzinnych w Polsce jest
działalność gospodarcza osoby fizycznej (70,5%), spółka cywilna (13,6%)
oraz spółka z o.o. (10,1%).



Działalność gospodarczą w postaci spółki jawnej prowadzi 4,7% firm
rodzinnych, spółki komandytowej – 0,4% oraz spółki partnerskiej
i akcyjnej – po 0,2%.



Aż 92% firm rodzinnych w Polsce deklaruje posiadanie większościowych
udziałów w firmie w rękach rodziny (co najmniej 50,1% udziałów).
Źródło. Raport Instytutu Biznesu Rodzinnego z 2017 r. Firma rodzinna to marka.



Kontrolowane urzędy skarbowe, urzędy miast oraz oddziały ZUS
nie dysponowały danymi nt. firm rodzinnych.



Wg przybliżonych danych z Izb Administracji Skarbowej w Białymstoku,
Gdańsku, Kielcach, Łodzi i Wrocławiu, na terenie kontrolowanych pięciu
województw działalność prowadziło 52,6 tys. przedsiębiorców (osób
fizycznych), zatrudniających w latach 2015–2017 członków rodziny, tj. m.in.
małżonka, dzieci, rodziców.

05 Skala zjawiska – liczba płatników składek zgłaszających

do ubezpieczenia osoby współpracujące w latach 2015–2017

 Wg danych ZUS, w 2015 r. płatnicy zgłosili do ubezpieczenia społecznego 32,9
tys. osób współpracujących, w 2016 r. – 31,7 tys., natomiast w 2017 r. – 31,1 tys.
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych ZUS.

06 Co kontrolowaliśmy?
Czy właściwe organy skutecznie likwidują bariery w rozwoju firm rodzinnych
w sektorze MŚP?
W szczególności:
 Czy kontrolowane podmioty prawidłowo diagnozowały bariery prawne
w rozwoju firm rodzinnych w Polsce w sektorze MŚP oraz projektowały
stosowne zmiany legislacyjne w tym zakresie?
 Czy rozwiązania prawne wprowadzone w celu likwidacji barier w rozwoju
firm rodzinnych w sektorze MŚP zostały prawidłowo wdrożone?
 Czy właściwe organy prawidłowo monitorowały efekty wprowadzonych
rozwiązań?

07 Kogo kontrolowaliśmy?

 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 Ministerstwo Finansów
 10 urzędów skarbowych
 10 urzędów miast,
 pięć oddziałów okręgowych ZUS.

08 Stwierdzony stan – brak definicji firm rodzinnych
 W Polsce nie opracowano definicji firmy rodzinnej.
 W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwie
Finansów z uwagi m.in. na brak jednolitej, akceptowanej przez większość
badaczy definicji firmy rodzinnej, nie dostrzegano potrzeby projektowania
rozwiązań legislacyjnych dedykowanych dla firm rodzinnych, uznając, że
należy skupić się nad rozwiązaniami adresowanymi do ogółu podmiotów
lub takich, które tworzą sektor MŚP. Nie przeprowadzano również
własnych analiz i prac nt. skali firm rodzinnych i ich znaczenia dla
gospodarki, a także na temat problemów tych firm.

09

Stwierdzony stan – brak definicji firm rodzinnych cd.
Z ekspertyzy naukowej opracowanej na potrzeby niniejszej kontroli nt. ułatwień
dla firm rodzinnych wprowadzonych w innych krajach Unii Europejskiej wynika
m.in., że:


firmy rodzinne stanowią podporę wielu gospodarek na świecie oraz
w Unii Europejskiej;



firmy rodzinne łatwiej znoszą trudne okresy recesji i zastoju, a jednym
z głównych powodów ich żywotności jest poczucie osobistej
odpowiedzialności za wizerunek firmy;



rządy krajów europejskich są świadome roli, jaką w gospodarce odgrywają
firmy rodzinne, stąd podejmują działania wspierające ich rozwój;



ze względu na istotną rolę, jaką firmy rodzinne odgrywają w gospodarce
zarówno unijnej jak i światowej, ważne jest wprowadzenie odpowiedniej
legislacji, która zarówno „rozpoznawałaby” firmę rodzinną, jako odrębną
jednostkę gospodarczą, jak i byłaby pomocna w rozwiązywaniu problemów,
z którymi borykają się firmy rodzinne, takich jak sukcesja.

10 Stwierdzony stan – firmy rodzinne w innych krajach

Źródło: Ekspertyza naukowa opracowana na potrzeby niniejszej kontroli.

11

Stwierdzony stan – bariery w prowadzeniu działalności
gospodarczej w opinii ankietowanych firm rodzinnych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie
badania ankietowego firm rodzinnych
przeprowadzonego w trakcie kontroli.

12

Stwierdzony stan – diagnozowanie barier w rozwoju
firm rodzinnych

 Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Minister Finansów
nie podejmowali działań w celu zdefiniowania firm rodzinnych
w polskim systemie prawnym, uznając, że nie ma potrzeby formułowania
takiej definicji.
 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Finansów
projektując ułatwienia dla ogółu przedsiębiorców, wykorzystywały
ogólnodostępne dane i opracowania przedstawiające skalę
przedsiębiorstw, w tym firm rodzinnych.
 Tylko nieliczne skontrolowane US, urzędy miast i oddziały okręgowe ZUS,
realizując swoje zadania zidentyfikowały bariery i utrudnienia związane
z działalnością firm rodzinnych.

13

Stwierdzony stan – podejmowane działania mające na celu
wprowadzenie udogodnień dla przedsiębiorców



Do najważniejszych regulacji zaprojektowanych w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii w kontrolowanym okresie należą akty prawne
tworzące Pakiet 100 zmian dla firm oraz Konstytucja Biznesu.



Działania Ministerstwa Finansów skupiały się na przygotowaniu rozwiązań
mających na celu uproszczenie systemu podatkowego.



W kontrolowanym okresie, w wyniku prac prowadzonych w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii, przygotowane zostały m.in. następujące
zmiany legislacyjne mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności
gospodarczej:
–

projekty ustaw wchodzących w skład Pakietu 100 zmian dla firm,
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
projekty ustaw tworzące Konstytucję Biznesu, ustawa o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

–

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń
dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, pozwalającej
uznać za koszt uzyskania przychodu koszt zatrudnienia małżonka oraz
małoletniego dziecka.

14

Stwierdzony stan – najważniejsze w opinii ankietowanych firm

rodzinnych ułatwienia dla przedsiębiorców zaproponowane w ramach
Pakietu 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników ankiety wśród firm rodzinnych przeprowadzonej
w trakcie kontroli.

15

Stwierdzony stan – podejmowane działania mające na celu
wprowadzenie udogodnień dla przedsiębiorców cd.

 W wyniku inicjatyw podejmowanych przez Ministra Finansów,
dotyczących przygotowania projektów zmian legislacyjnych mających
na celu uproszczenie procedur podatkowych, weszły w życie m.in.:
– ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw,
– ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw,
– ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń
skarbowych.
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Stwierdzony stan – niski stopień wykorzystania udogodnień

wprowadzonych w ramach Pakietu 100 zmian i Konstytucji biznesu
w kontrolowanych urzędach miast i ZUS

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – stosowanie zasad prawa podatkowego
w postępowaniach podatkowych

 Jednym ze środków zapewnienia jednolitości i prawidłowości stosowania
prawa podatkowego są interpretacje ogólne i indywidualne.
 W objętym kontrolą okresie stopniowo zmniejszała się liczba wydawanych
interpretacji indywidualnych – z 37 710 interpretacji wydanych w 2015 r.,
do 25 718 w 2017 r.
 W kontrolowanym okresie do WSA wniesiono 6577 skarg na wydane
interpretacje indywidualne. Na wysokim poziomie utrzymywał się
współczynnik interpretacji uchylonych przez WSA. W 2015 r. uchylonych
zostało 1369 interpretacji (62%), w 2016 r. – 894 (43%), w 2017 r. – 1056
(56%), w I kwartale 2018 r. – 223 (55%).
 W kontrolowanym okresie złożono 55 wniosków o wydanie interpretacji
ogólnej. Minister Finansów wydał (na wniosek) dwie interpretacje.
Ponadto wydał 30 interpretacji z urzędu. Minister pozostawił 46 wniosków
podatników o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia.

Stwierdzony
stan
–
stosowanie zasad prawa podatkowego
18 w postępowaniach podatkowych

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie wyników kontroli.

19 Stwierdzony stan – stosowanie zasad prawa podatkowego
w postępowaniach podatkowych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

20 Stwierdzony stan – sukcesja
Kwestię prawidłowości działań organów państwa podejmowanych
w celu likwidacji bariery związanej z sukcesją przedsiębiorstwa po zmarłej
osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, Najwyższa Izba
Kontroli zbadała w ramach kontroli P/17/115 Działania organów państwa
wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw. Ze względu na istotność
problemu sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej dla oceny likwidacji
barier prawnych dla firm rodzinnych wyniki tej kontroli zostały włączone
do ustaleń prezentowanych w niniejszej Informacji.
 W ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej:
– nie przewidziano rozwiązań pozwalających przekazać przedsiębiorstwo
jego następcy prawnemu;
– pominięto problemy wynikające ze śmierci małżonka przedsiębiorcy
prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli pomiędzy małżonkami
istniał ustrój wspólności majątkowej.

21

Stwierdzony stan – monitorowanie efektów wprowadzonych

rozwiązań ustawowych

 Kluczowym narzędziem dla prawidłowej oceny funkcjonowania prawa jest
monitorowanie efektów wprowadzanych regulacji.
 Analiza ośmiu regulacji, nad którymi pracowało Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii w ramach pakietu 100 zmian dla firm
i Konstytucji Biznesu (trzech ustaw i jednego projektu ustawy) oraz
przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów (trzech ustaw i jednego
projektu ustawy) dotyczących sfery podatkowej, wykazała, że dla
większości zbadanych regulacji nie ustalono sposobu monitorowania
efektów wprowadzonych rozwiązań w zakresie likwidacji barier prawnych
w rozwoju przedsiębiorstw, gdyż wskazano jedynie obszary takiego
monitorowania oraz nie określono wartości bazowej i/lub wartości
docelowej przyjętych mierników.

22 Ocena ogólna
W ocenie NIK w latach 2015–2018 (I półrocze) Minister Przedsiębiorczości
i Technologii oraz Minister Finansów prawidłowo diagnozowali bariery
prawne w rozwoju firm sektora MŚP, w tym firm rodzinnych oraz projektowali
zmiany prawa w celu eliminowania tych barier. Zmiany legislacyjne mające
poprawić warunki funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MŚP nie były
jednak – zdaniem NIK – w pełni wystarczające do skutecznej likwidacji barier
w rozwoju firm rodzinnych w sektorze MŚP.
Przeprowadzona kontrola w podmiotach wdrażających przyjęte rozwiązania
prawne (urzędy skarbowe, urzędy miast oraz oddziały okręgowe ZUS)
wykazała, że udogodnienia wprowadzone przepisami zaprojektowanymi
w ramach Pakietu 100 zmian dla firm, nie były często wykorzystywane, a tym
samym nie przyczyniały się do likwidacji barier prawnych w rozwoju firm
rodzinnych. Zdaniem NIK może to oznaczać, że wprowadzone regulacje,
jakkolwiek potrzebne, nie dotyczyły obszarów i zagadnień najbardziej
oczekiwanych przez przedsiębiorców.

23 Ocena ogólna
Wyniki kontroli w US i MF wskazują, że skomplikowany charakter przepisów
prawa oraz częste jego zmiany mogą w dalszym ciągu stanowić główną
barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Skutkiem tej bariery jest
duża liczba błędów popełnianych zarówno przez pracowników
kontrolowanych urzędów jak i podatników w interpretowaniu i stosowaniu
prawa.
NIK zwraca uwagę, że w dalszym ciągu nie zakończono prac nad nową ustawą
– Ordynacja podatkowa. Tymczasem uproszczenie przepisów podatkowych,
w tym procedury postępowania normowanej przez tę ustawę, jest jedną
z najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców zmian.
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym, uchwalona w ramach Pakietu 100 zmian dla
firm, jakkolwiek umożliwia następcom prawnym zmarłych przedsiębiorców
kontynuowanie działalności gospodarczej do czasu ostatecznego
uregulowania spraw spadkowych, to jednak nie rozwiązuje wszystkich
problemów związanych z sukcesją.
W ustawie nie przewidziano bowiem rozwiązań pozwalających przekazać
przedsiębiorstwo jego następcy prawnemu.

24 Wnioski
Do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o:
 rozważenie potrzeby wprowadzenia do polskiego porządku prawnego
definicji firmy rodzinnej oraz przygotowania systemowych rozwiązań
dla tej kategorii firm, ułatwiających prowadzenie działalności
gospodarczej, a tym samym wpierających ich rozwój;
 dokonanie oceny skuteczności wprowadzonych ułatwień dla
przedsiębiorców w ramach Pakietu 100 zmian dla firm oraz Konstytucji
Biznesu i ewentualne wprowadzenie niezbędnych zmian;
 kontynuowanie działań mających na celu wprowadzenie do polskiego
systemu prawnego rozwiązań pozwalających na przekazanie
przedsiębiorstwa zmarłej osoby fizycznej następcy prawnemu,
konieczności uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

25 Wnioski
Do Ministra Finansów o:
 przyśpieszenie prac nad przygotowaniem projektu nowej Ordynacji
podatkowej;
 kontynuowanie działań mających na celu zwiększenie sprawności
prowadzonych przez organy skarbowe postępowań podatkowych
i poprawności wydawanych decyzji podatkowych.
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