
Planuję wraz z przyjacielem założenie spółki cywilnej, której przedmiotem byłoby wspólne
prowadzenie  działalności  usługowej (baru szybkiej  obsługi).  Czy  możemy utworzyć  taką
spółkę?  Jakie  musimy  spełnić  wymogi?  W  jakim  trybie  następuje  utworzenie  spółki
cywilnej?

Na wstępie wyjaśnić należy, iż spółka cywilna jest stosunkiem umownym, przez który
wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w
sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego). 

Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Warunkiem bytu spółki
cywilnej  jest  istnienie  przynajmniej  dwóch  wspólników.  Nie  ma  jednoosobowych  spółek
cywilnych.  Nie  ma  żadnych  przeszkód  prawnych,  aby  w  tej  formie  prowadzić  działalność
usługową w postaci baru szybkiej obsługi. 

Umowa spółki może być zawarta w dowolnej formie. Jednak, dla celów dowodowych,
powinna  być  ona  sporządzona  w  formie  pisemnej.  Wyjątek  dotyczy  sytuacji,  gdy  wkładem
wspólnika do spółki jest nieruchomość, wówczas konieczne jest zawarcie umowy spółki cywilnej
(przynajmniej w odniesieniu do tego wkładu) w formie aktu notarialnego. 

Umowa spółki cywilnej powinna m.in. wskazywać wspólników, cel gospodarczy i rodzaj
działalności  spółki,  wkłady  wniesione  przez  wspólników.  Wspólnicy  mogą  określić,  np.  czas
trwania  spółki,  wartość  wniesionych  wkładów,  zasady  prowadzenia  spraw  spółki  i  jej
reprezentacji, zasady udziału wspólników w zyskach spółki i uczestnictwa w stratach, powody
rozwiązania  spółki  czy  zasady  wejścia  spadkobierców  wspólników  do  spółki.  W  sprawach
nieuregulowanych umową, zastosowanie będą miały zasady ustanowione w Kodeksie cywilnym. 

Pamiętać  należy,  iż  spółka  cywilna  nie  jest  przedsiębiorcą,  przedsiębiorcami  są  jej
poszczególni  wspólnicy.  Spółka  cywilna  nie  działa  zatem  pod  firmą,  ale  może  mieć
indywidualizującą nazwę.  

Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do utworzenia
spółki  cywilnej  nie  jest  wymagany  kapitał,  jak  np.  w  przypadku  spółki  z  ograniczoną
odpowiedzialnością. 

Przed zawarciem umowy spółki cywilnej, wspólnicy będący osobami fizycznymi muszą
uzyskać wpis  w Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  (CEIDG).  Po
zawarciu umowy spółki,  należy zgłosić ją  w Głównym Urzędzie Statystycznym i  uzyskać nr
REGON. Kolejnym krokiem jest  zgłoszenie  identyfikacyjne  spółki  w Urzędzie  Skarbowym i
uzyskanie NIP spółki, złożenie deklaracji oraz opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych
we  właściwym  urzędzie  skarbowym  (stawka  podatku  wynosi  0,5%  wartości  wkładów
wniesionych do majątku spółki) oraz zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT. 

Pamiętać też należy o zmianie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami
fizycznymi (uzupełnienie wpisu o NIP i REGON spółki cywilnej). 

Jeżeli  działalność  objęta  umową  spółki  cywilnej  dotyczyć  miałaby  także  sprzedaży
napojów alkoholowych,  to  poszczególni  wspólnicy  muszą ubiegać się  o  odrębne  zezwolenia.
Warunkiem  prowadzenia  sprzedaży  napojów alkoholowych  do  spożycia  w  miejscu  lub  poza
miejscem  sprzedaży  jest  wykonywanie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym
zezwoleniem  tylko  przez  przedsiębiorcę  w  nim  oznaczonego  i  wyłącznie  w  miejscu
wymienionym  w  zezwoleniu,  a  każda  zmiana  składu  osobowego  spółki  cywilnej  skutkuje
wygaśnięciem zezwolenia (art. 18 ust.7 pkt 6 oraz ust. 12 pkt 4 ustawy z dnia 26 października



1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 


