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DLA BIZNESU

Opublikowano projekt dotyczący
możliwości powołania fundacji

rodzinnej

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
skierowało do konsultacji publicznych projekt
ustawy o fundacji rodzinnej. By ją założyć,
fundator będzie musiał wnieść mienie o wartości
co najmniej 100 tysięcy złotych. Beneficjentami
będą osoby fizyczne, ale też organizacje pożytku
publicznego. Świadczenia, które otrzymają,
obniżą wartość zachowku.

We wrześniu 2019 roku, Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii oficjalnie
rozpoczęło prace nad przepisami pozwalającymi
założyć fundację rodzinną. W ostatnich dniach
projekt ustawy w końcu został opublikowany na
stronie Rządowego Centrum Legislacji. Marek
Niedużak, wiceminister rozwoju i współtwórca
projektu, zakłada, że dzięki fundacji rodzinnej
zapewniony zostanie mechanizm skutecznej
wielopokoleniowej sukcesji. Przepisy mają
obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Dla utworzenia fundacji rodzinnej konieczne
będzie sporządzenie przez notariusza aktu
założycielskiego albo testamentu,
obejmującego oświadczenie o utworzeniu
fundacji rodzinnej. Fundatorem będzie mogła
zostać osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, w tym m.in.
prawo swobodnego dysponowania swoim
majątkiem. Będzie ona wnosiła do fundacji
rodzinnej mienie przeznaczone na realizację jej
celów o wartości co najmniej 100 tysięcy

złotych. Fundację rodzinną będzie mogło
utworzyć także kilku fundatorów. Istotną
kwestią jest znaczna elastyczność w tworzeniu
fundacji rodzinnej. w przypadku tworzenia
fundacji rodzinnej za życia fundatora dopuszcza
utworzenie fundacji przez więcej niż jedną osobę
fizyczną, czyli np. współmałżonków wspólnie
prowadzące firmę. Zdaniem ekspertów, może to
jednak powodować konieczność prowadzenia
skomplikowanej sprawozdawczości gdyż
każdorazowo trzeba będzie ustalać, jaka część
majątku została wniesiona przez którego z
fundatorów, oraz który majątek posłużył do
wypracowania zysku, dystrybuowanego do
beneficjentów. W konsekwencji wystąpi
konieczność dokonywania analizy któremu
beneficjentowi przysługuje zwolnienie od
podatku i w jakiej części

UWAGA! Powyższy fakt wynika z tego, że
blisko spokrewnieni z fundatorem
beneficjenci będą zwolnieni z podatku od
otrzymywanych z fundacji świadczeń.

Projekt umożliwia także utworzenie fundacji na
mocy postanowień testamentu. W takiej
sytuacji, z jasnych powodów, fundacja będzie
miała tylko jednego fundatora.

Podstawowym dokumentem fundacji będzie
statut, ustalany przez fundatora i
sporządzany w formie aktu notarialnego.
Będzie określał m.in.: wysokość funduszu
operatywnego, majątek fundacji rodzinnej w
chwili jej ustanowienia, zasady powoływania,
odwoływania, ustalania okresu kadencji oraz
uprawnienia i obowiązki członków organów, a
także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej.
Przede wszystkim jednak fundator określi w nim
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krąg beneficjentów, czyli tych, którzy mają
otrzymywać świadczenia od fundacji. Będą to
osoby fizyczne, ale także organizacje pożytku
publicznego. Z dochodów i majątku fundacji
będzie można finansować np. utrzymanie,
kształcenie lub leczenie beneficjentów albo cele
statutowe organizacji.

UWAGA! Beneficjentem będzie mogła zostać
osoba fizyczna, bez względu na stopień
pokrewieństwa z fundatorem, w tym także
osoba „trzecia”, czyli niezwiązana więzami krwi.
Brak możliwość uposażenia innych osób
prawnych, jak np. spółek prawa handlowego ma
przeciwdziałać ewentualnym pokusom
wykorzystywania fundacji rodzinnej do celów
optymalizacji  podatkowej.

UWAGA! Organami fundacji będzie zarząd
oraz dobrowolnie rada protektorów. Projekt
przewiduje, że beneficjenci mogą zasiadać w
zarządzie lub radzie protektorów, ale nie
mogą stanowić więcej niż połowy członków
takich organów. Zdaniem części ekspertów to
ograniczenie jest niezrozumiałe gdyż w obecnym
stanie prawnym nikt nie nakazuje firmom
rodzinnym, żeby w zarządach ich spółek połowa
członków była spoza rodziny. Proponowane
rozwiązanie oznacza ustawowy przymus oddania
majątku całej rodziny w “obce ręce” bez
większego uzasadnienia.

Pewnym novum w polskim systemie prawnym
są zasady rozwiązania problemu zachowku.
Obecnie konieczność natychmiastowej spłaty
zachowku po śmierci właściciela, często jest
kluczową kwestią dobijającą przedsiębiorstwo w
jego aktualnym kształcie. W aktualnym
projekcie, który wprowadza zmiany do kodeksu

cywilnego, zaproponowano wiele możliwości.
Jedna z nich to zrzeczenie się prawa do
zachowku. Ponadto w sytuacji, gdy składnikiem
masy spadkowej będzie przedsiębiorstwo,
obowiązany do zaspokojenia roszczenia
zachowkowego, w tym także fundacja
rodzinna, będzie mógł żądać odroczenia
terminu jego płatności, rozłożenia na raty, czy
też zmniejszenia jego wysokości. Maksymalny
okres rozłożenia na raty, zasadniczo, ma
wynieść 5 lat, niemniej jednak, w szczególnych
przypadkach sąd może wydłużyć ten okres.
Ponadto, wysokość zachowku, w przypadku
zbiegu świadczeń, będzie się odpowiednio
pomniejszało o już wypłacone przez fundację
rodzinną świadczenia.

Majątek przekazany przez fundatora
(spadkodawcę) do fundacji rodzinnej będzie
zaliczany do masy spadkowej na takich samych
zasadach jak darowizny dokonywane na rzecz
spadkobierców ustawowych i uprawnionych do
zachowku. Projekt nie przewiduje żadnego
ograniczenia czasowej.

Najwięcej kontrowersji budzą jednak zasady
opodatkowania fundacji. W aktualnym projekcie
fundacja będzie opodatkowana 19-proc. CIT
na zasadach ogólnych. Oznacza to zatem, że nie
będzie mogła korzystać z preferencyjnej, 9-proc.
stawki podatku dochodowego. Wniesienie przez
fundatora mienia do fundacji na realizację
celów tej fundacji ma być neutralne
podatkowo.

UWAGA! Świadczenia otrzymywane przez
beneficjentów z fundacji będą objęte podatkiem
od spadków i darowizn w wysokości 19 proc.
Z tym, że małżonek, zstępni, wstępni, pasierb,
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rodzeństwo, ojczym i macocha fundatora oraz
sam fundator, będzie zwolniona z podatku, ale
tylko jeżeli przedmiotem świadczenia jest mienie
wniesione do fundacji przez tego fundatora.
Przykładowo, jeśli fundator wniósł 100 tys. zł, to
zwolnienie dotyczy tylko do tej kwoty.
Wszystkie osoby trzecie, nie będą zwolnione z
podatku.

UWAGA! Opodatkowane będą też dywidendy
wypłacane fundacji. Fundacja stanie się bowiem
udziałowcem spółki. Jeśli ta podejmie uchwałę o
wypłacie dywidendy, ta trafi też do fundacji, ale
zostanie pomniejszona o podatek.

Ostatecznie, przedstawiony w projekcie model
opodatkowania obejmujący trzech
najważniejszych interesariuszy: spółkę rodzinną,
fundację i beneficjentów, nie przewiduje
preferencji podatkowych, jakich można by
oczekiwać, porównując rozwiązania legislacyjne
stosowane w innych krajach Europy, może
jednak zabezpieczyć trwanie przedsiębiorstwa po
śmierci jej założyciela.

źródło: gov.pl, prawo.pl
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