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W dzisiejszej sytuacji ekonomicznej wiele firm decyduje się na 
różnorodne przekształcenia, by w ten sposób przetrwać trudne czasy i 
wyjść z impasu obronną ręką. Wydaje się, że idealną metodą na to jest 
poszukanie nowych źródeł przychodów i minimalizowanie ponoszonych 
kosztów. Z tego drugiego powodu firmy decydują się na redukcję 
zatrudnienia czy też stosowanie nowych, mniej kosztownych form 
angażowania pracowników. Wiele firm wybiera jednak podział lub 
połączenie z innym, silniejszym na rynku partnerem. Ci, którzy 
obawiają się obecnej sytuacji rynkowej i nie widzą szans na jej 
poprawę, sprzedają firmy, wydzierżawiają je lub likwidują i... czekają 
na lepsze czasy. Niestety, niekiedy działania zmierzające do 
uzdrowienia sytuacji firmy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub 
też podejmowane są zbyt późno. 
 
W niniejszym opracowaniu wyjaśniamy, co dzieje się w takiej sytuacji z 
pracownikami tych firm i jakie skutki podatkowe wywołują takie 
decyzje. Należy bowiem pamiętać, że wszelkie przekształcenia w 
ramach firmy wynikające np. z potrzeby rozszerzenia składu osobowego 
spółki lub zdobycia nowych źródeł finansowania powodują określone 
skutki w zakresie opodatkowania, zarówno podatkiem dochodowym, jak 
i podatkiem VAT, a także w zakresie prawa pracy. Podobnie jest w 
przypadku likwidacji działalności, kiedy to należy dokonać m.in. 
ostatecznego rozliczenia się z obowiązków względem pracowników i 
fiskusa.  
 
Z kolei upadłość firmy wywołuje wiele istotnych skutków w stosunku do 
niej samej, jak i w stosunku do jej pracowników i wierzycieli, w tym 
Skarbu Państwa. Z uwagi na publikację niniejszego poradnika po 
wejściu w życie z dniem 1 października 2003 r. nowej ustawy - Prawo 
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upadłościowe i naprawcze, skutki upadłości i przekształcenia firmy w 
toku postępowania upadłościowego omawiane są na tle prawa pracy i 
prawa podatkowego z uwzględnieniem przepisów tej ustawy. W 
opracowaniu zamieszczono także orzecznictwo Sądu Najwyższego 
wiążące się z tematyką omawianą w niniejszym poradniku.  
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