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Od 31 października 2021 r. 
działalność gospodarcza obej-
mująca świadczenie określo-
nych usług na rzecz spółek lub 
trustów jest działalnością regu-
lowaną. Oznacza to, że można 
ją wykonywać dopiero po uzy-
skaniu wpisu do rejestru dzia-
łalności na rzecz spółek lub 
trustów („rejestr”) prowadzone-
go przez dyrektora Izby Admi-
nistracji Skarbowej w Katowi-
cach. Ze względu na wysokość 
kar, które grożą za prowadzenie 
działalności bez wpisu do reje-
stru, przedsiębiorcy powinny 
uważnie sprawdzić, czy aby nie 
podlegają obowiązkowi wpisu. 
Działalność na rzecz spółek lub 
trustów to świadczenie przez 
przedsiębiorców (m.in. osoby 
fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą, spółki oso-
bowe, spółki kapitałowe) usług 
polegających na:

1. tworzeniu osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości 
prawnej,

2. pełnieniu funkcji członka 
zarządu lub umożliwianiu 
innej osobie pełnienia tej 
funkcji lub podobnej funkcji 
w osobie prawnej lub jedno-
stce organizacyjnej,

3. zapewnianiu siedziby, 
adresu prowadzenia działal-
ności lub adresu korespon-
dencyjnego oraz innych po-

krewnych usług osobie 
prawnej lub jednostce organi-
zacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej,

    4. działaniu lub umożli-
wieniu innej osobie działania 
jako powiernik trustu,

    5. działaniu lub umożli-
wieniu innej osobie działania 
jako osoba wykonująca prawa 
z akcji lub udziałów na rzecz 
podmiotu innego niż spółka 
notowana na rynku regulowa-
nym.

Obowiązek uzyskania wpi-
su nie dotyczy jednak radców 
prawnych, adwokatów oraz 
spółek przez nich stworzo-
nych, których wyłącznym 
przedmiotem działalności jest 
świadczenie pomocy prawnej.

Warunki wpisu

Działalność na rzecz spółek 
lub trustów wykonywać mogą 
jedynie osoby niekarane i 
posiadające odpowiednią 
wiedzę lub doświadczenie. 
Wymogi te odnoszą się zarów-
no do osób fizycznych wyko-
nujących działalność regulo-
waną, jak i do wspólników 
osób prawnych, którym po-
wierzono prowadzenie spraw 
spółki, osób uprawnionych do 
reprezentacji spółki oraz do 
członków organów zarządza-
jących spółki. Wymóg nieka-
ralności dotyczy m.in. prze-
stępstw przeciwko instytu-
cjom państwowym, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu czy 
przestępstw skarbowych 
(szerzej w art. 129b ustawy z 
dnia 1 marca 2018 r. o prze-
ciwdziałaniu praniu pienię-
dzy oraz finansowaniu terro-
ryzmu (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 
593 ze zm.). Warunek posiada-
nia odpowiedniej wiedzy lub 
doświadczenia uznaje się za 
spełniony w przypadku, gdy 
osoby te ukończyły szkolenie 
lub kurs obejmujący prawne 
lub praktyczne zagadnienia 
związane z działalnością na 
rzecz spółek lub trustów lub 
wykonywały, przez co naj-
mniej rok, czynności związa-
nych z działalnością na rzecz 
spółek lub trustów, co zostało 
potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami. Zgodnie ze 

stanowiskiem dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej do 
wniosku nie trzeba dołączać 
dokumentów potwierdzają-
cych kwalifikacje (https://
www.slaskie.kas.gov.pl/c/do-
cument_library/get_file?u-
u i d = 2 5 b f 0 d d f - 9 0 1 c -
- 4 3 4 8 - b 1 6 a - d a d -
2951348f5&groupId=3559133 
pytanie nr 9).

W tym zakresie niezbędne 
jest jedynie złożenie oświad-
czenia. 

Rejestr jest prowadzony 
przez dyrektora Izby Admini-
stracji Skarbowej w Katowi-
cach. Na 12 września 2022 r. w 
rejestrze znajduje się tylko 
1657 podmiotów. W rejestrze 
ujawnia się takie dane jak: 1) 
numer i datę wpisu do reje-
stru; 2) imię, nazwisko albo 
nazwę (firmę); 3) numer w 
rejestrze przedsiębiorców w 
Krajowym Rejestrze Sądo-
wym, o ile został nadany, oraz 
NIP; 4) usługi świadczone na 
rzecz spółek lub trustów; 5) 
informacje o zawieszeniu 
działalności; 6) informacje o 
zakończeniu działalności na 
rzecz spółek lub trustów.

Wpisu do rejestru dokonu-
je się na wniosek przedsię-
biorcy. Składa się go w formie 
elektronicznej za pośrednic-
twem platformy e-PUAP na 
skrzynkę podawczą dyrekto-
ra Izby Administracji Skarbo-
wej. Sam wniosek jest krótki i 
mało skomplikowany. Naj-
pierw trzeba w nim wskazać 
imię i nazwisko albo nazwę 
(firmę); numer w rejestrze 
przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, o ile taki 
numer został nadany, oraz 
NIP. Następnie należy zazna-
czyć, jakie usługi będą wyko-
nywane przez przedsiębiorcę. 
Do  wniosku należy dołączyć 
potwierdzenie opłaty skarbo-
wej w wysokości 616 zł, którą 
należy uiścić na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Kato-
wice.

Nadto wnioskodawca zobo-
wiązany jest dołączyć do 
wniosku oświadczenia o 
kompletności i zgodności z 
prawdą wskazanych danych, 
warunków wykonywania 
działalności regulowanej oraz 
świadomości odpowiedzial-
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ności karnej za złożenie fałszy-
wego oświadczenia. Na samym 
końcu należy podpisać wnio-
sek za pośrednictwem podpisu 
zaufanego lub kwalifikowane-
go podpisu elektronicznego.

Jeśli wniosek jest kompletny 
i poprawny, dyrektor Izby Ad-
ministracji Skarbowej dokonu-
je wpisu do rejestru w terminie 
14 dni od złożenia wniosku. 
Jeśli natomiast wniosek jest 
niekompletny i nie został uzu-
pełniony w wyznaczonym ter-
minie lub dane zawarte w 
wniosku są niezgodne ze sta-
nem faktycznym, organ odma-
wia dokonania wpisu, w drodze 
decyzji.

Najem a działalność 
regulowana

Z punktu widzenia prak-
tycznego interesujące jest za-
gadnienie, co należy rozumieć 
przez działalność polegającą 
na zapewnianiu siedziby, adre-
su prowadzenia działalności 
lub adresu korespondencyjne-
go oraz innych pokrewnych 
usług osobie prawnej lub jed-
nostce organizacyjnej niepo-
siadającej osobowości praw-
nej. W praktyce pojawiły się 
wątpliwości, czy wpisowi do 
rejestru podlega przedsiębior-
ca prowadzący działalność 
polegającą na wynajmowaniu 
powierzchni biurowych, które 
są wykorzystywane na potrze-
by siedziby przedsiębiorstwa 
lub adresu prowadzonej dzia-
łalności. Kancelaria Andersen 
Tax & Legal Srokosz i Wspólni-
cy sp. k. zwróciła uwagę na ten 
problem, kierując do Minister-
stwa Finansów zapytanie, czy 
przedsiębiorca wynajmujący 
powierzchnie biurowe innym 
przedsiębiorcom, którzy wyko-
rzystują te lokale na cele pro-
wadzonej działalności gospo-
darczej, podlegają obowiązko-
wi wpisu do rejestru. 
Odpowiedź ministerstwa nie-
stety nie rozstrzyga wątpliwości 
(https://www.slaskie.kas.gov.
pl/c/document_library/get_fi-
l e ? u u i d = 2 5 b f 0 d d f - 9 0 1 c -
- 4 3 4 8 - b 1 6 a - d a d -
2951348f5&groupId=3559133 
pytanie nr 27). Konkluzja jest 
taka, że sam najem nie powo-

duje obowiązku rejestracyjne-
go. Obowiązek ten powstaje w 
momencie, gdy usługa jest 
„czymś więcej niż najem”. Od-
powiedź jednak została sfor-
mułowana w taki sposób, że 
może być interpretowana na 
dwa sposoby, tj. za i przeciw 
temu obowiązkowi.

Nalezy przyjąć, że jeśli 
przedsiębiorca tylko wynaj-
muje powierzchnie biurowe 
na potrzeby siedziby najem-
cy, to nie podlega obowiązko-
wi wpisu do rejestru. Nato-
miast jeśli dodatkowo świad-
czy usługi  outsorcingu 
obsługi biurowej (jak np. od-
biór korespondencji) wów-
czas obowiązkowi takiego 
wpisu podlega. Za wyżej za-
prezentowaną wykładnią 
przemawia też cel wprowa-
dzonej regulacji, a  mianowi-
cie objęcie obowiązkiem 
uzyskania wpisu do rejestru 
przedsiębiorców, których 
usługi generują ryzyko popeł-
nienia przestępstwa prania 
pieniędzy czy finansowania 
terroryzmu. Takie ryzyko 
bliskie jest wirtualnym biu-
rom, które zapewniają siedzi-
by i dodatkowo świadczą 
usługi outsorcingu obsługi 
biurowej. Zdaje się też, że one 
były głównymi podmiotami, 
wobec których adresowane 
były powyższe regulacje. 
Niemniej każdy przypadek 
jest inny i wymaga indywidu-
alnej analizy. Zdaje się jed-
nak, że tożsamy pogląd 
przyjęty został w praktyce, 
bowiem próżno szukać w re-
jestrze znanych podmiotów 
prowadzących działalność w 
zakresie najmu powierzchni 
biurowych.

Reasumując, prowadzenie 
działalności na rzecz spółek 
lub trustów jest działalnością 
regulowaną i jej wykonywanie 
wymaga uprzedniego wpisu do 
rejestru. Sam proces złożenia 
wniosku nie jest szczególnie 
skomplikowany i każdy powi-
nien sobie z nim poradzić.

Ze względu na wysokość kar, 
które grożą za prowadzenie 
działalności bez wpisu do reje-
stru, należy rekomendować 
przedsiębiorcom szczegółową 
weryfikację, czy aby nie podle-
gają obowiązkowi wpisu. 
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