PRZEKSZTAŁCENIE
APTEKI w sp. z o.o.
Czy warto przekształcić jednoosobową
działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i
jakie są tego konsekwencje?
Adam Szurpicki - radca prawny
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Prowadząc aptekę w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej możesz ją
przekształcić w jednoosobową spółkę
kapitałową (spółkę z o.o).
Tylko w taką!
Nie masz niestety możliwości przekształcenia w spółkę jawną lub
partnerską. Musiałbyś wnieść przedsiębiorstwo aportem do spółki i
wystąpić o… nowe zezwolenie.
Chcąc zabezpieczyć się na przyszłość - móc aptekę sprzedać lub
zwyczajnie przekazać spadkobiercom, którzy farmaceutami nie są, w
zasadzie nie masz innego wyjścia jak przekształcenie.
Szczególnie, gdy nadchodzące zmiany ograniczą twoje możliwości
prowadzenia działalności aptecznej i tego rodzaju przekształcenie będzie
niedopuszczalne.
Nazywam się Adam Szurpicki i pomagam farmaceutom zmagać się z
problemami prawnymi. Prowadzę wspólnie z żoną Kancelarię Adwokacko Radcowską we Wrocławiu. Moja praktyka zawodowa nie ogranicza się
wyłącznie do prawa farmaceutycznego. Wspieram przedsiębiorców w ich
codziennych problemach prawnych zarówno w kwestiach związanych z
formą prowadzenia działalności, a także przekształceń, podziałów,
łączenia spółek bądź zakończenia prowadzonej działalności.
Dziękuję Ci, że odwiedziłeś mój blog: legalnaapteka.pl i zdecydowałeś się
pobrać ten Poradnik. W razie pytań zachęcam Cię do kontaktu:
a.szurpicki@szurpiccy.pl.
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Po co mi to
przekształcenie?
Jak wspomniałem we wstępie,
prowadząc własną aptekę w formie
jednoosobowej działalności
gospodarczej możesz ją przekształcić
w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) Tylko w taką. Nie masz
możliwości przekształcenia w spółkę jawną lub partnerską. Chcąc tego
dokonać musiałbyś wnieść przedsiębiorstwo aportem do spółki i wystąpić
o zezwolenie.
Aby zabezpieczyć się na przyszłość - móc aptekę sprzedać lub przekazać
spadkobiercom, którzy farmaceutami nie są, w zasadzie nie masz innego
wyjścia jak przekształcenie.
Szczególnie, gdy projektowane zmiany ograniczą twoje możliwości
prowadzenia działalności aptecznej i tego rodzaju przekształcenie będzie
niedopuszczalne.

Czy nie stracę zezwolenia
na prowadzenie apteki?
W wyniku przekształcenia powstaje nowy podmiot (spółka przekształcona),
jednakże spółce tej przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy
przekształcanego - art. 5842 k.s.h.
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Po dniu przekształcenia nie zmienia się treść stosunków prawnych
zawartych między Tobą a Twoimi kontrahentami. W miejsce
przedsiębiorcy, jako strony umowy, wchodzi z mocy prawa spółka z o.o.
Nie musisz zawierać ponownie podpisanych już umów.
Druga strona umowy nie musi wyrażać zgody na wejście spółki
przekształconej w prawa przekształcanego przedsiębiorcy. Choć umowy
dotyczące dotacji lub zawarte z bankami mogą zawierać regulacje
odnośnie następstwa prawnego. Zawsze warto do nich zajrzeć.
Z mocy prawa przekształcona spółka staje się podmiotem wszelkich
koncesji, zezwoleń, ulg oraz uprawnień z innych decyzji administracyjnych.
Nie zachodzi zatem potrzeba ponownego występowania do urzędów o
wydanie tych decyzji.
Wyjątki od tej reguły mogą wynikać jedynie z przepisów szczególnych.
Obecna regulacja prawa farmaceutycznego nie zawiera takich zapisów.
Natomiast projektowane zmiany wyłączają zastosowanie regulacji kodeksu
spółek handlowych w zakresie przekształcenia, podziału lub połączenia.
Projekt znajdziesz tu.
Oczywiście będziesz musiał poinformować o tym swojego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego. Zapłacisz jedynie za zmianę zezwolenia.
W 2017 r. jest to koszt 2000 zł.
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Co z moim majątkiem i pracownikami?
Z mocy prawa cały majątek (np. nieruchomości, ruchomości, środki
pieniężne ) staje się majątkiem przekształconej spółki. Nie trzeba zawierać
żadnych dodatkowych umów.
Pracownicy stają się z mocy prawa pracownikami przekształconej spółki.
Nie musisz ich specjalnie uprzedzać lub uzyskiwać ich zgody.

Czy mogę dobrać wspólników
już na etapie przekształcenia?
Przekształcany przedsiębiorca zawsze staje się z dniem przekształcenia
jedynym wspólnikiem przekształconej spółki z o.o. Spółka przekształcona
w dniu przekształcenia nie stanie się spółką wieloosobową. Nie ma jednak
przeszkód, aby osoba przystąpiła do spółki przekształconej po dniu
przekształcenia.
Przedsiębiorca stanie się spółką w dniu, w którym zostanie ona wpisana
do rejestru.
Procedura przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę
kapitałową trwa zazwyczaj ok. 2 miesięcy. Jest to termin orientacyjny i
mogą ulegać zmianom w zależności od tego, jak sprawnie będziesz
działać, ale także biegły rewident i sąd rejestrowy.
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Ile to kosztuje?
Na koszty składają się:
❖

sporządzenie planu
przekształcenia w formie aktu
notarialnego - ok. 250 zł,

❖

opłaty sądowe - 600 zł.

❖

koszt aktu notarialnego
umowy spółki z o.o. - taksa
notarialna uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego, koszty
odpisów (od ok. kilkuset złotych),

❖

podatek od czynności cywilnoprawnych -0,5% kapitału zakładowego
określonego w umowie spółki,

❖

wynagrodzenie ewentualnego prawnika,

❖

wynagrodzenie biegłego rewidenta - od ok. 2000 zł w górę oraz opłata
za wniosek kierowany do sądu o jego wyznaczenie 300 zł

Co z podatkami?
Sukcesja podatkowa nie nastąpi w pełnym wymiarze. Zgodnie z ordynacją
podatkową następuje sukcesja praw, a nie obowiązków. Oznacza to, że
obowiązki podatkowe, które posiadasz nie przejdą na spółkę. Jako osoba
fizyczna powinieneś uregulować swoje zobowiązania (jeśli takie
posiadasz).
W związku z tym nie przechodzą na spółkę ulgi podatkowe, do których
miałeś prawo.
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W przypadku powstania zobowiązań przed przekształceniem spółka
odpowiada za nie solidarnie z przedsiębiorcą.
Sam proces przekształcenia jest neutralny podatkowo pod względem VAT.
Spółka przejmuje natomiast prawo do odliczenia VAT naliczonego,
powstałego u przedsiębiorcy jeszcze przed przekształceniem.
Po przekształceniu spółka z o.o. będzie kontynuowała amortyzację
dokonywaną przed przekształceniem przez osobę fizyczną.
Oczywiście w zakresie Twojej indywidualnej sprawie warto skorzystać
również z doradztwa podatkowego. Każda firma to inny przypadek.

Kończąc zapraszam Cię do mojego bloga, gdzie dwukrotnie poruszałem

temat przekształcenia apteki w spółkę z o.o.:
❖

❖

Czy warto przekształcić aptekę w spółkę z o.o.? - nowelizacja prawa
farmaceutycznego
Etapy przekształcenia apteki w spółkę z o.o.

Natomiast w razie pytań zachęcam Cię do kontaktu:
Kancelaria Radcy Prawnego
Adam Szurpicki
al. Armii Krajowej 10/4
50-541 Wrocław
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