
Co należy zrobić w przypadku, kiedy chcemy zakończyć działalność naszej spółki jawnej?

Na początku przypomnijmy w jakich przypadkach i jakie są przyczyny rozwiązania naszej 

spółki jawnej. W tym celu zajrzyjmy do kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z regulacją 

kodeksową rozwiązania spółki jawnej następuje w przypadku:

1. wystąpienia przyczyn, które sami przewidzieliśmy w umowie spółki, np. osiągnięcie 

zamierzonego celu lub inwestycji, albo upływ czasu na który nasza spółka została 

zawarta,

2. podjęcia jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników o jej rozwiązaniu,

3. ogłoszenie upadłości spółki,

4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie przez niego upadłości,

5. wypowiedzenie umowy przez wspólnika albo jego wierzyciela,

6. prawomocne orzeczenie Sądu.

Należy od razu zaznaczyć, że za zgodą wspólników spółka może dalej istnieć, nawet jeżeli

wystąpi  przyczyna,  którą wskazaliśmy w umowie spółki.  Śmierci  wspólnika, ogłoszenie

przez  niego  upadłości  albo  wypowiedzenie  umowy  spółki  przez  wspólnika  lub  jego

wierzyciela nie powoduje rozwiązania umowy spółki, o ile w umowie naszej spółki mamy

stosowne postanowienia, dzięki którym spółka może przetrwać.

Jeżeli już do rozwiązania umowy spółki dochodzi, musimy przeprowadzić jej likwidację.

Likwidatorami spółki jawnej są jej wspólnicy, chyba, że wspólnicy na mocy jednomyślnej

uchwały wybiorą osoby spośród swojego grona lub osoby trzecie do pełnienia tej funkcji.

Na wniosek wspólnika lub osoby mającej interes prawny, z ważnych powodów sąd może

ustanowić likwidatorów spółki.

Odwołanie likwidatora z pełnionej funkcji może nastąpić tylko na podstawie jednomyślnej

uchwały wspólników, a w przypadku ustanowienia go przez sąd- tylko przez sąd.

Należy mieć na uwadze, że do nazwy spółki dodaje się sformułowanie: „w likwidacji” i pod

taką nazwą spółka działa w obrocie gospodarczym.

Pierwszym  obowiązkiem jest  zgłoszenie  przez  likwidatorów faktu  rozpoczęcia  procesu

likwidacji spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu likwidatorzy powinni złożyć

do Sądu formularz KRS- Z61 wraz z załącznikami:

• formularzem KRS- ZR,



• formularzem KRS- ZK,

• formularzem KRS- ZN,

• oraz formularzem KRS- ZL, jeżeli w spółce był ustanowiony prokurent,

• listę likwidatorów wraz z ich adresami oraz sposobem reprezentowania przez nich

spółki,

• zgodę likwidatorów na powołanie ich do pełnienia tej funkcji,

• dokument na podstawie którego spółka została postawiona w stan likwidacji, np.

uchwała wspólników,

• bilans otwarcia likwidacji,

• dowód  uiszczenia  opłaty  za  wniosek  i  ogłoszenie  w  Monitorze  Sądowym  i

Gospodarczym- 350,00 zł.

Należy również poinformować właściwy Urząd Skarbowy, składając formularz NIP-8.

Likwidatorzy  są  zobowiązani  do  zakończyć  bieżące  interesy  spółki,  ściągnąć

wierzytelności, wypełnić zobowiązania oraz upłynnić majątek.

Ostatnim  elementem  postępowania  likwidacyjnego  jest  złożenie  przez  likwidatorów

wniosku o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu likwidatorzy

składają do Sądu wniosek na formularzu KRS- X2 wraz ze stosownymi załącznikami:

1. bilansem zakończenia likwidacji,

2. uchwałą o podziale pozostałego majątku,

3. oświadczeniem o osobie i miejscu przechowywania dokumentów spółki,

4. oświadczeniem o braku toczących się postępowań sądowych,  administracyjnych,

komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności,

5. dowodem  uiszczenia  opłaty  za  złożenie  wniosku  i  ogłoszeniem  w  Monitorze

Sądowym i Gospodarczym- 400,00 zł.

Spółka przestaje  istnieć z momentem jej  wykreślenia przez sąd z Krajowego Rejestru

Sądowego.  Należy  jednak pamiętać  o  dokonaniu  stosownych  zgłoszeń we  właściwym

Urzędzie Skarbowym oraz ZUS-ie.


