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Streszczenie: W niniejszym artykule zostały 
omówione problemy, jakie powstają wskutek 
dokonania fikcyjnego wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Dotyczy to zarówno postę-
powania rejestrowego, jak i innych postępowań 
cywilnych, podatkowych oraz karnych. Wiąże 
się to z zagrożeniem pewności i bezpieczeństwa 
obrotu, gdyż często osoby trzecie korzystające z 
danych zawartych w tym rejestrze mogą zostać 
wprowadzeni w błąd za pomocą fikcyjnego 
adresu. Poza tym przedsiębiorcy często podej-
mują próby omijania prawa związanego w 
szczególności ze składkami z tytułu ubezpieczeń 
społecznych i podatkami, korzystając z fikcyjne-
go adresu. Ponadto wykorzystuje się do tego 
celu wirtualne biura. Ich powstawanie wiąże się 
jednak także z rozwojem techniki i możliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej mimo 
niewielkiej powierzchni lokalu stanowiącego 
siedzibę przedsiębiorcy. W artykule rozważano 
także kwestię wprowadzenia nowego czynu 
karalnego zakazującego wpisywania fikcyjnego 
adresu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
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Abstract. The article analyses arising prob-
lems, which are connected with making an 
entry to National Court Register. It involves 
the both register proceedings and another 
civil proceedings, tax proceedings as well as 
criminal proceedings. It is related to danger 
for the certainty and safety of economic 
trade, because third parties often use the 
data, which is contained in National Court 
Register. The fictional address could mislead 
them. Besides entrepreneurs often try to 
avoid the regulations, especially connected 
with social security contributions and taxes by 
the fictional address. To reach this aim, they 
use virtual offices. Arising virtual offices are 
related to technological development and 
possibility to conduct the business in the small 
apartment, which is the registered office of 
entrepreneur too. Moreover the author also 
considers an introduction of new offence, 
which could prohibit the practice of making 
fictional entry to National Court Register in 
this article. 
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WSTĘP 

W Polsce przedsiębiorcy bardzo często nie działają pod adresem poda-

nym w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż na to pozwalają obecne przepisy 

[ustawy z 20 sierpnia 1997 r.] o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej u. KRS) 

oraz [ustawy z 17 listopada 1964 r.] kodeks postępowania cywilnego (dalej 

k.p.c.). Taka decyzja ustawodawcy pozwala w miarę szybko dokonywać wpi-

su w postępowaniu nieprocesowym. Powoduje to jednak liczne negatywne 

skutki uboczne, które zostaną przedstawione w niniejszym artykule. Wiążą 

się one z postępowaniem cywilnym i administracyjnym. W szczególności 

problemy powstają w związku z zobowiązaniami podatkowymi jak również 

składkami z ubezpieczeń społecznych. Poza tym kwestia dochodzenia jakich-

kolwiek innych roszczeń przeciwko takiemu przedsiębiorcy również powodu-

je istotne problemy w toku postępowania. Warto zwrócić uwagę na kwestię 

wirtualnych biur istniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstają one 

w skutek podania przez spółki adresu nieruchomości, do których nie mają 

tytułu prawnego. W rzeczywistości spółki posługujące się adresem jako swo-

ją siedzibę jedynie korzystają z usług firm kierujących nadesłane wiadomości 

do właściwych podmiotów. Poza tym należy zastanowić się, czy nie dochodzi 

w ten sposób do zagrożenia pewności i bezpieczeństwa obrotu ze względu 

na to, że konsumenci oraz inni przedsiębiorcy i pozostałe podmioty mogą 

zostać wprowadzeni w błąd co do rzeczywistego miejsca prowadzenia dzia-

łalności lub jej po prostu braku. Wymaga więc rozważenia, czy taki stan nor-

matywny jest pożądany przez naszego ustawodawcę. Może trzeba także 

wprowadzić przepisy o odpowiedzialności karnej osób podających niepraw-

dziwe dane do Krajowego Rejestru Sądowego lub lepiej wykorzystywać 

obecnie obowiązujący w Polsce katalog przestępstw pod kątem ograniczenia 

tej praktyki.  

CEL I METODY BADAWCZE 

Celem niniejszego artykułu jest porównanie zalet i wad wynikających  

z faktu, że w postępowaniu rejestrowym nie podlega badaniu kwestia zgod-

ności z rzeczywistością podawanego adresu przez przedsiębiorcę. Wydaje 

się, że wiele problemów powstaje z tego powodu i efektem tego są wszczy-

nane kolejne postępowania dotyczące różnych dziedzin prawa. Jednakże  

z drugiej strony należy rozważyć, jak dużą wartością dla postępowania reje-
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strowego jest jego szybkość, kosztem jakości podanych w nim danych. Poza 

tym w artykule zostanie podjęta próba całościowego spojrzenia na system 

prawny obowiązujący w Polsce, aby zrozumieć działania potencjalnych nie-

uczciwych przedsiębiorców, czy wręcz przestępców w białych kołnierzykach. 

Dla zrozumienia ich działania trzeba wyjść poza wąsko pojmowaną dziedzinę 

prawa. Należy zatem rozważyć inne przepisy, które pozostają z nimi w związ-

ku. Z tego względu niektóre z tych regulacji nieuczciwi uczestnicy rynku sta-

rają się ominąć. Powoduje to znaczne skomplikowanie sytuacji faktycznych  

i utrudnia wykrycie takiej działalności z uwagi na konieczność ochrony swo-

body działalności gospodarczej w Polsce.  

W niniejszym artykule została głównie zastosowana metoda formalno-

dogmatyczna. Nie zabrakło jednak również szerokiego odwołania się do 

orzecznictwa nie tylko sądów powszechnych i Sadu Najwyższego (dalej SN), 

lecz również Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej NSA) i  Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE). Poza tym wykorzystano rów-

nież metodę prawno-porównawczą, odwołując się do innych systemów 

prawnych i ich stosunku do omawianego problemu.  

WYNIKI 

Postępowanie rejestrowe  

Podstawowym problemem, z jakim wiąże się niniejszy artykuł, jest kwe-

stia badania przez sąd rejestrowy dokumentów przedstawionych przez wnio-

skodawcę w postępowaniu nieprocesowym, który ogranicza się z reguły do 

wpisywania jedynie podanych mu danych. Sąd zatem nie bada ich zgodności 

z rzeczywistością. Pojawia się więc problem, czy nie dochodzi w tym zakresie 

do łamania zasady prawdy materialnej obowiązującej w postępowaniu cy-

wilnym. Zgodnie z tą zasadą orzeczenie sądu powinno być zawsze oparte na 

ustaleniach co do stanu faktycznego i prawnego sprawy zgodnych z rzeczy-

wistością i to niezależnie od tego, czy uczestnicy postępowania cywilnego 

dostarczyli sądowi materiał procesowy wystarczający do dokonania takich 

ustaleń, a ewentualne braki ten organ państwowy powinien uzupełnić  

z urzędu. Jej przeciwieństwem jest natomiast prawda formalna pozwalająca 

sądowi ograniczyć się do danych podanych przez osoby występujące w da-

nym postępowaniu. Ponadto sąd może także pominąć w określonych sytu-
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acjach dowody i fakty zgłaszane przez uczestników [Jodłowski, Resich, La-

pierre, Misiuk- Jodłowska, Weitz, 2014, 124].  

Warto więc zauważyć, że zastosowanie zasady prawdy formalnej jest 

szczególnie niebezpieczne w sprawach związanych z Krajowym Rejestrem 

Sądowym, gdyż w takich postępowaniach rejestrowych występuje jeden 

podmiot, który kieruje wniosek w celu realizacji swojego interesu prywatne-

go nie zawsze zgodnego z prawem. Sąd w takiej sytuacji nie ma możliwości 

zapewnienia ochrony społeczeństwa, gdyż jest w takiej sytuacji pozbawiony 

instrumentów prawnych umożliwiających kontrolę zgodności z prawdą da-

nych zawartych we wniosku. W postępowaniu nieprocesowym organ spra-

wujący wymiar sprawiedliwości ma realizować interes publiczny, który  

w pewnych drastycznych sytuacjach ma pierwszeństwo przed prywatnym 

zamierzeniem jednostki [Fazzalari,1953, 36, Kollhosser, 1970, 238, Lubiński, 

1985, 131, 132, 137 i 138, Merle, 1949, 101]. Wydaje się, że taka sytuacja 

ma miejsce w przypadku podania fikcyjnego adresu przedsiębiorcy. Można 

zauważyć, że zasada prawdy materialnej przeważa nad szybkością i ekono-

mią postępowania, co wynika z przepisu art. 6 § 1 k.p.c. [Jodłowski, Resich, 

Lapierre, Misiuk- Jodłowska, Weitz, 2014, 126, Weitz, Grzegorczyk (w:) (red.) 

Ereciński, 2012, 128, wyrok SN z dnia 19 maja 1976 r. z glosą Piaseckiego]. 

Ma to szczególne znaczenie ze względu na istnienie jawności materialnej 

wpisu, która związana jest z zagwarantowaniem zupełności i prawdziwości 

wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego danych. Natomiast formalna 

jawność wpisu zapewnia każdemu dostęp do danych znajdujących się w Re-

jestrze [Modrzejewska (w:) (red.) Okolski, 2012, 84]. Przesądza to niewątpli-

wie o tym, że sąd musi mieć zapewnioną możliwość sprawdzenia, czy poda-

ne we wniosku informacje są zgodne z rzeczywistością. 

Zgodnie z art. 38 pkt 1 lit. c. u. KRS zamieszcza się w dziale 1 rejestru 

przedsiębiorców obok siedziby także adres. Te ostatnie pojęcie oznacza, iż 

podmiot podlegający wpisowi do rejestru określa konkretne miejsce, pod 

które należy doręczać jej korespondencję. Z tego powodu w odróżnieniu od 

oznaczania siedziby w rejestrze oprócz miejscowości musi wskazywać ulicę 

(nie trzeba podawać numeru budynku i lokalu zgodnie z art. 35 u. KRS).  

W praktyce spotyka się rejestrowanie kilku przedsiębiorców pod tym samym 

adresem, udostępnianym lub nie przez jakąś osobę do celów wpisu do Kra-
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jowego Rejestru Sądowego. W rzeczywistości żaden z tych podmiotów nie 

wykonuje działalności gospodarczej we wskazanym miejscu [Michnik, 2013, 

293, Tarska, 2009, 372]. Stoi to ewidentnie w sprzeczności ze wskazaną za-

sadą jawności materialnej wpisu, a także domniemaniem powszechnej zna-

jomości wpisu przez każdego od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym  

i Gospodarczym, zgodnie z art. 15 ust. 1 u. KRS. Poza tym istotne jest do-

mniemanie, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe zgodnie z art. 17 ust 

1 u. KRS, a  w takim przypadku jest to nieuzasadnione, bo może zagrażać 

powszechnemu obrotowi gospodarczemu w Polsce. Szczególnie naganna jest 

praktyka polegająca na rejestrowaniu adresu osoby obcej lub związanej ze 

spółką, ale bez jej zgody i bez jakiegokolwiek tytułu prawnego do zamiesz-

czenia takich danych w Rejestrze. 

Teoretycznie są przewidziane przepisy zapobiegające praktyce wpisywa-

nia fikcyjnych adresów przez przedsiębiorców, jednakże one nie działają. 

Zalicza się do nich niewątpliwie art. 23 u. KRS, który stanowi, że sąd reje-

strowy bada zgodność przedstawionych dokumentów pod względem formy  

i treści z przepisami prawa. Jednakże badaniu, czy dane są rzeczywiście 

zgodne z prawdą, ogranicza się tylko do następujących informacji zgodnie  

z ust. 2 wyżej wymienionego przepisu: 

1. nazwy, firmy, numeru identyfikacyjnego REGON, a gdy podmiot po-

wstał w wyniku przekształcenia - NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli 

podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze - także jego numer w Rejestrze; 

2. NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu. 

Wynika stąd fakt, iż tylko w razie ,,uzasadnionych wątpliwości” dotyczą-

cych adresu przedsiębiorcy sąd będzie badał, czy podane dane w tym 

przedmiocie są zgodne z prawdą. Ponadto ta kontrola ogranicza się tylko do 

dokumentów załączanych do wniosku, a nie do tego ostatniego pisma. Jest 

ono oczywiście kontrolowane, ale na podstawie innych przepisów (np. art. 

35 u. KRS), sąd nie bada zatem adresu podanego we wniosku. Kwestia ta jest 

jednak sporna zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie [Michnik, 2013, 

210, 211, Tarska, 2009, 247-252]. Biorąc jednak pod uwagę przeciążenie 

sędziów w rozpoznawaniu spraw rejestrowych, to drugie zdanie art. 23 ust. 2 

zd. 2 u. KRS praktycznie nie spełnia swej roli. Powoduje to więc ograniczanie 

się sądu do prawdy formalnej, co jest zdecydowanie sprzeczne z rolą, jaką 
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powinien ten organ państwowy spełniać, zwłaszcza w postępowaniu niepro-

cesowym.  

Na gruncie art. 23 u. KRS powstaje spór związany z granicami kompetencji 

sądu rejestrowego w zakresie kontroli wniosku o wpis, który budzi kontro-

wersje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Można spotkać poglądy za 

przyznaniem temu organowi sprawującemu wymiar sprawiedliwości szero-

kich uprawnień w związku z tym przedmiotem, a także przeciwników tego 

poglądu [Michnik, 2013, 210]. W kwestii jednak wpisu fikcyjnego adresu należy 

się opowiedzieć za zwolennikami szerszych kompetencji sądu w tym zakre-

sie. Należy jednak zwrócić uwagę, że przeciwnicy tego podejścia mogą powo-

łać się na państwa takie jak: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia czy Dania, 

które w skutek działania przepisów unijnych pozwalają, by spółka miała sie-

dzibę w jednym państwie, a była zakładana na podstawie prawa innego kra-

ju. Odeszły więc one od ustalania prawa na podstawie siedziby. Może to więc 

prowadzić do przenoszenia spółek do różnych krajów, w których obowiązują  

korzystniejsze regulacje prawne lub tak jak w stanie Delaware w ramach 

nawet jednego państwa (USA) [Cheffins, 2008, 429-432]. Jednakże to stano-

wisko nie jest zasadne, gdyż w Wielkiej Brytanii również przy rejestracji spół-

ki obowiązuje wymóg podania jej adresu. Jest on niezbędny, jako miejsce 

przechowywania dokumentów  i prowadzenia korespondencji danego przed-

siębiorcy. Na spółce ciąży więc obowiązek utrzymania nieruchomości, której 

adres podano do Rejestru [Hannigan, 2009, 3, 8-11].  

Skutkiem takiego stanu prawnego jest konieczność korzystania z postę-

powania przymuszającego prowadzonego na podstawie art. 24 u. KRS przez 

podmioty pokrzywdzone przez nieuczciwe spółki dokonujące wpisu fikcyjne-

go adresu nieruchomości bez zgody ich właścicieli, często nawet ich nie zna-

jąc. Ostatnio doszło do modyfikacji tego przepisu na podstawie [ustawy z 28 

listopada 2014 r.] o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz  

o zmianie niektórych innych ustaw. Artykuł 24 u. KRS składa się teraz z 6 

ustępów. W uzasadnieniu do projektu tej ustawy [druk nr 2816, 3] skrytyko-

wano praktykę wszczynania z urzędu przez sąd postępowań przymuszających 

przeciwko przedsiębiorcom, gdy nieznany jest adres takiego podmiotu,  

a kierowana korespondencja wraca z adnotacją poczty ,,adresat nieznany” 

albo ,,adresat wyprowadził się”. Nie należy także wszczynać postępowania  
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z art. 24 u. KRS, gdy nie ma w aktach informacji dotyczących organu upraw-

nionego do reprezentacji podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Są-

dowego. Brak wiadomości na temat adresu zamieszkania członków zarządu, 

a także uprzednio prowadzone postępowania przymuszające, w wyniku któ-

rych nie osiągnięto oczekiwanego rezultatu, gdy przedsiębiorca zaprzestał 

wykonywania działalności, nie posiada majątku nie funkcjonuje w obrocie, 

przemawia za bezcelowością wszczynania postępowań z art. 24 u. KRS.  

W uzasadnieniu podkreślono, że prowadzenie ich powoduje utratę zaufania 

obywateli do wymiaru sprawiedliwości i generuje w ten sposób nie potrzeb-

ne koszty rzędu 1050-2050 zł [druk nr 2816, 23].  

Należy stąd wnioskować, że sądy zaprzestaną przeprowadzania kosztow-

nych postępowań przymuszających obciążających budżet kosztami w związ-

ku z przedsiębiorcami, tak naprawdę już dawno niefunkcjonującymi.  

W obecnym stanie prawnym sąd, gdy stwierdzi, że ma do czynienia z takim 

podmiotem, powinien wydać postanowienie o odstąpieniu od postępowania 

przymuszającego ze wskazaniem podstawy faktycznej nieefektywności takie-

go postępowania. Takie orzeczenie jest niezaskarżalne i nie podlega dorę-

czeniu. Poza tym, gdy sąd dopiero po wszczęciu postępowania z art. 24 u. 

KRS stwierdzi, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku rejestrowego, 

może wydać postanowienie o jego umorzeniu [druk nr 2816, 4, 5]. Można 

zatem dokonać ich wykreślenia w takich sytuacjach bez przeprowadzenia 

postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 25a § 1 pkt 3 i 5 oraz § 2 u. 

KRS, co przyśpieszy i skróci okres istnienia nieprawdziwych danych wpisa-

nych w Rejestrze takich podmiotów. Dokonane zostaje w ten sposób uzgod-

nienie stanu Rejestru z rzeczywistością zgodnie z postanowieniami [Dyrekty-

wy 2009/101/WE z 16 września 2009].  

Postępowanie o wykreślenie takiego przedsiębiorcy obecnie stało się 

możliwe w skutek dodania § 21 do art. 6943 k.p.c., który umożliwia dokona-

nie tej czynności, pomimo braku organu lub braku w składzie organu powo-

łanego do reprezentacji podmiotu podlegającemu wpisowi do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Nie mają stąd zastosowania art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c., art. 

379 pkt 2 k.p.c. i art. 70 § 1 k.p.c. Podobne rozwiązanie zostało przyjęte w 

prawie niemieckim, austriackim, brytyjskim i szwajcarskim [druk nr 2816, 11, 

12, 14]. Jednakże gdy w toku postępowania rejestrowego sąd uzyska infor-
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mację na temat aktualnego adresu przedsiębiorcy podlegającego wyreje-

strowaniu, to podmiot ten bierze udział w postępowaniu na podstawie § 2 

art. 6943 k.p.c. Przepis art. 6943 k.p.c. ogranicza się w swoim zastosowaniu 

do wykreślenia podmiotów z Krajowego Rejestru Sądowego, które już nie 

działają na rynku i nie posiadają majątku podlegającemu zbyciu z jednocze-

snym zabezpieczeniem praw osób trzecich [A. Zieliński 2016, 1266, 1267].  

Na podstawie art. 25b u. KRS, gdy sąd nie jest w stanie zawiadomić przed-

siębiorcę ze względu na brak jego adresu, ogłasza o wszczęciu przeciwko 

niemu postępowania o rozwiązanie tego podmiotu bez przeprowadzenia 

postępowania likwidacyjnego. Wzywa go wtedy do wykazania, że faktycznie 

prowadzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników,  

w terminie 14 dni od dnia tego ogłoszenia z pouczeniem o skutkach braku 

odpowiedzi. Treść zawiadomienia jak i ogłoszenia określona została w ust. 3 

tego przepisu. Ogłoszenie zamieszczane jest w Monitorze Sądowym i Gospo-

darczym, a także sąd może orzec o zamieszczeniu go także w dzienniku lub 

czasopiśmie oraz o podaniu go do publicznej wiadomości w inny sposób jaki 

uzna za odpowiedni. Należy więc stwierdzić, że prawa podmiotu wykreślane-

go nie zostają naruszone. Sąd w tym postępowaniu musi dokonywać czynno-

ści z własnej inicjatywy, dlatego został mu zapewniony dostęp do informacji 

zgodnie z art. 25c u. KRS. Sąd jest uprawniony do korzystania z Centralnej 

Informacji Ksiąg Wieczystych by móc sprawdzić czy podmiot zgodnie z pra-

wem posiada nieruchomość, a także może zwrócić się do organów podatko-

wych, czy są z niej odprowadzane należne daniny publiczne. Analiza jednak 

art. 25d u. KRS pozwala stwierdzić, iż przeprowadzenie postępowania o roz-

wiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego kończącego się 

wykreśleniem wpisanego podmiotu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy 

sąd ustali, że przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego nie 

posiada zbywalnego majątku i nie prowadzi działalności. Ponadto istnieją 

przeszkody do dokonania tej czynności pomimo spełnienia tych przesłanek  

w postaci ,,innych istotnych okoliczności przemawiających przeciwko rozwią-

zaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,  

w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela” zgodnie z ust. 3 

tego przepisu. Kwestia interpretacji tego wyjątku wydaje się kluczowa dla 

dalszego istnienie spółek, które zakończyły już działalność pod fikcyjnym 
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adresem. Zgodnie z art. 25e u. KRS odpowiedzialność po podmiocie wykre-

ślonym z Krajowego Rejestru sądowego ponosi Skarb Państwa z ogranicze-

niem do nabytego majątku zgodnie z zasadą cum viribus patrimonii.  

Ta zmiana ustawy jednak nie rozstrzyga problemu wciąż działających 

przedsiębiorców pod fikcyjnym adresem, do którego nie mają tytułu praw-

nego. Nie będzie względem nich na podstawie przepisów art. 25a-25e u. KRS 

przeprowadzone postępowanie o ich rozwiązanie bez przeprowadzenia po-

stępowania likwidacyjnego, gdyż z reguły mają one majątek i wciąż funkcjo-

nują. Można więc stwierdzić, iż niniejsza zmiana spowoduje jedynie wykre-

ślenie spółek i innych przedsiębiorców, które wykonały już swój zamierzony 

cel. Nie dotyczy, więc takich podmiotów, które zagrażają pewności i bezpie-

czeństwu obrotu gospodarczego, które wciąż działają i czerpią z tego tytułu 

korzyści. W stosunku do nich nic się nie zmieniło. Jedynie jak zakończą dzia-

łalność i ukryją już uzyskany w ten sposób majątek to szybciej takie wykorzy-

stane do tego celu spółki znikną z Rejestru. Należy zatem zauważyć, że dalej 

trzeba będzie do przedsiębiorców stosować postępowanie przymuszające 

zgodnie z art. 24 u. KRS. Zgodnie z tym przepisem sąd będzie wzywał do zło-

żenia wniosku zawierającego aktualny adres przedsiębiorcy, wyznaczając 

dodatkowy 7-dniowy termin pod rygorem zastosowania grzywny przewi-

dzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świad-

czeń niepieniężnych z wyjątkiem art. 1053 k.p.c. W razie niewykonania tej 

czynności sąd nakłada grzywnę, którą może ponowić. Warto zwrócić uwagę, 

że ust. 6 art. 24 u. KRS, pozwalający na dokonaniu wykreślenia z urzędu da-

nych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowia-

dających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące ich 

podstawę znajdują się w aktach rejestrowych, a dane są istotne, nie znajdzie 

zastosowania w odniesieniu do wpisu fikcyjnego adresu przedsiębiorcy. Pra-

wie zawsze bowiem, aby ustalić rzeczywisty adres tego podmiotu trzeba 

poszukiwać informacji, które są sądowi nieznane. 

Dopiero jednak po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania przy-

muszającego sąd rejestrowy z urzędu może orzec z ważnych powodów  

o rozwiązaniu spółki osobowej prawa handlowego oraz ustanowić likwidato-

ra (art. 25 u. KRS.). W stosunku zaś do osoby prawnej sąd ustanowi kuratora 

na okres nieprzekraczający roku. Jednak okres ten może zostać przedłużony 
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na okres nieprzekraczający pół roku, jeżeli czynności kuratora nie mogły zo-

stać zakończone przed upływem okresu, na który został wyznaczony. Na 

postanowienia dotyczące grzywny z art. 24 ust. 1 u. KRS, jak i ustanowieniu 

kuratora, jego odwołania i odmowy odwołania przysługuje zażalenie na pod-

stawie art. 27 u. KRS. Może to więc wydłużyć całą procedurę likwidacji pod-

miotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego z fikcyjnym adresem. 

Wskazuje na to też kolejny przepis, który zobowiązuje kuratora do nie-

zwłocznego przeprowadzenia czynności wymaganych do wyboru lub powo-

łania władz osoby prawnej. Dopiero, gdy do tego nie dojdzie lub wybrane lub 

powołane władze nie wykonują obowiązków związanych z wpisem zgodnego 

z rzeczywistością adresu przedsiębiorcy, kurator może podjąć czynności 

zmierzające do jej likwidacji. Zgodnie z art. 29 u. KRS, jeśli czynności te nie 

doprowadzą do rozwiązania osoby prawnej i wszczęcia likwidacji, kurator 

może wystąpić do sądu o rozwiązanie osoby prawnej oraz ustanowienie li-

kwidatora z powodu braku władz lub z innej ważnej przyczyny. Cała procedu-

ra jest więc bardzo długa, w szczególności w odniesieniu do osób prawnych.   

SKUTKI W POSTĘPOWANIU CYWILNYM, ZWŁASZCZA W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ SPO-

ŁECZNYCH 

Należy zwrócić uwagę, że podanie fikcyjnego adresu przez przedsiębiorcę 

może być przyczyną postępowań cywilnych związanych z odszkodowaniami, 

czynami nieuczciwej konkurencji, ze składkami ubezpieczeniowymi itd. Skutki 

takiej praktyki wpisywania fikcyjnego adresu mogą być opłakane dla takiej 

spółki, bowiem zgodnie z art. 139 § 3 k.p.c., w razie niemożności odebrania 

korespondencji przez ten podmiot z tego powodu, to pozostawia się ją  

w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Oczywiście następuje to tylko, gdy 

sąd nie zna nowego adresu, ale w tych przypadkach prawdopodobnie go nie 

będzie lub przedsiębiorca działa w innym miejscu. To z kolei może wiązać się 

z przegraniem sprawy w skutek niemożności obrony swych spraw w postę-

powaniu cywilnym. Jednakże sankcja ta może okazać się mało dolegliwa, 

gdyż z reguły nieuczciwi uczestnicy rynku zakładają tego rodzaju spółki by 

dokonać oszustwa i zarobić na tej sytuacji, po czym ukrywają majątek spółki 

w taki sposób by nie można było odzyskać już zdefraudowanych pieniędzy. 

Natomiast w razie dochodzenia roszczenia przez osobę pokrzywdzoną dzia-

łaniem przedsiębiorcy występującego pod fikcyjnym adresem zachodzi ko-
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nieczność oprócz sporządzenia pozwu załączenia do niego wniosku o wyzna-

czeniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu zgodnie z art. 143 

k.p.c., art. 144 k.p.c. i art. 147 k.p.c. [postanowienie SN z 29 kwietnia 1979, II 

CZ 44/79, Weitz (w:) (red.) Ereciński, 2012, 692, 694, 695, 700, 701]. Ponad-

to kurator oprócz obrony praw tego przedsiębiorcy miałby podjąć próby 

odszukania takiego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, 

co mogłoby znacznie zwiększyć koszty takiego postępowania i spowodować 

jego przewlekłość [Kościółek, 2015, 58, 59]. 

Warto zauważyć, że podanie fikcyjnego adresu może być wykorzystane 

do ominięcia obowiązku opłacenia składek z tytułów ubezpieczeń społecz-

nych. Wykorzystuje się w tym celu wirtualne biura specjalizujące się w prze-

kierowywaniu korespondencji i rozmów telefonicznych z innego państwa do 

Polski. W rzeczywistości praca nie jest wykonywana zagranicą, lecz przedsię-

biorca nadal prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, unikając w ten spo-

sób wyższych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. [Wyrokiem z 26 

sierpnia 2015 r. Sąd Apelacyjny (dalej SA) w Poznaniu, III AUa 1983/14] 

słusznie oddalił powództwo powoda powołującego się na zatrudnienie  

w Wielkiej Brytanii, który za pomocą wirtualnego biura chciał stworzyć tytuł 

ubezpieczenia społecznego i opłacać niższą składkę obowiązującą w tym 

kraju, by nie płacić jej w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (da-

lej ZUS) z tytułu prowadzonej działalności w Polsce. Oczywiście kluczowe  

w tym zakresie są przepisy następujących aktów prawnych Unii Europejskiej: 

[Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 

29 kwietnia 2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-

nego] [dalej rozporządzenie (WE) nr 883/2004] i [Rozporządzenia Parlamen-

tu Europejskiego  i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. doty-

czące wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego] [dalej rozporządzenie (WE) nr 

987/2009]. Powód jednakże nie potrafił udowodnić, że jego zatrudnienie  

w Wielkiej Brytanii nie było fikcyjne i faktu odprowadzenia składek z tego 

tytułu do brytyjskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Z tego powodu sąd 

przyjął, że nie doszło do zbiegu tytułów ubezpieczenia społecznego i w kon-

sekwencji powództwo zostało oddalone. Powód będzie więc musiał zapłacić 

składkę ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce.  
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Sąd słusznie rozstrzygnął sprawę, ale czy w każdym wypadku przedsię-

biorca pracujący w ramach wirtualnego biura i prowadzący działalność go-

spodarczą nie będzie potrafił udowodnić fikcyjnego zatrudnienia. Wydaje się 

bowiem, że może zdarzyć się skuteczna próba wykorzystania tych przepisów 

w celu zapłaty niższej składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Jest to oczy-

wiście sprzeczne z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 i rozporządzeniem 

(WE) nr 987/2009. Mają one na celu unikanie podwójnego oskładkowania  

z tytułu ubezpieczeń społecznych i ochrony praw nabytych  na obszarze 

państw członkowskich Unii Europejskiej, a nie wybieranie korzystniejszej 

wysokości składki w jednym z tych krajów. W tym jednak wypadku można 

wykorzystywać zasadę stosowania ustawodawstwa jednego państwa, a także 

zasadę ustawodawstwa miejsca pracy (lex loci laboris) obowiązującą na pod-

stawie unijnych przepisów dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia 

społecznego [Jędrasik-Jankowska, 2013, 81-82, Kurzynoga (w:) Zawidzka-

Łojek, Grzeszczak, 2012, 173, 178, 179]. Wydaje się jednak, że fikcyjny adres 

może być stosowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez cudzoziemców  

z państw, których obciążenia składkami z tytułu ubezpieczeń społecznych są 

większe niż w Polsce.  

POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE PODATKÓW 

Skutki zarejestrowania spółki pod fikcyjnym adresem są szczególnie zwią-

zane z podatkami, a zwłaszcza z procedurą nadania Numeru Identyfikacji 

Podatkowej (dalej NIP). Zgodnie z art. 5 [ustawy z dnia 13 października 1995 

r.] o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej 

u.z.e.i.p.) obowiązuję zasada jednokrotności zgłoszenia identyfikacyjnego. 

Polega ona na tym, że podmioty obowiązane do rejestracji i identyfikacji 

(podatnicy, płatnicy podatków i płatnicy składek) mają obowiązek dokonania 

zgłoszenia identyfikacyjnego tylko jeden raz niezależnie od ilości podatków 

ciążących na danym podmiocie ze względu na potrzeby całości systemu po-

datkowego, jak również systemu składek na ubezpieczenie społeczne i zdro-

wotne. Związana jest także z wyżej wymienionym przepisem zasada jednego 

NIP. Wynika z niej obowiązek uzyskania numeru NIP podmiotów, które na 

podstawie odrębnych przepisów uzyskują status podatnika, płatnika podat-

ników lub płatnika składek. Spełnia go dany podmiot jednokrotnie, niezależ-

nie czy płacił tylko jeden podatek, a potem dopiero inne daniny publiczne. To 
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samo dotyczy przypadku, gdy na początku był tylko podatnikiem, a później 

stał się też płatnikiem. NIP nadawany jest na cały okres formalnego bytu 

danego podmiotu i nie może być on nadany innej jednostce nawet jeśli po-

przednia przestała już istnieć [Mucha, 2005, 116, 117, Roksisz, 2002, 48, 49]. 

Należy stwierdzić, że obecnie nadanie NIP następuje jednym zintegrowanym 

wnioskiem [Bartosiewicz, Kubacki, 2004, 55, 94, 95]. 

Na podstawie art. 8c i art. 8d u.z.e.i.p. organ może odmówić nadania NIP. 

Ta problematyka dotyczy także adresu przedsiębiorcy i wiążę się ściśle  

z możliwością wystąpienia tzw. wirtualnych biur, które mogą, ale nie muszą 

działać niezgodnie z prawem. NSA [wyrok z dnia 5 sierpnia 2014 r., II FSK 

3549/13] uznał, że organy podatkowe nie mogą odmówić nadania NIP, gdy 

podmiot podlegający rejestracji nie wskazał w adresie lokalu swojej siedziby. 

Sprawa dotyczyła, bowiem wirtualnego biura, gdzie zarejestrowanych było 

ponad 50 przedsiębiorców. Organy podatkowe uznały, że taka praktyka mo-

że zagrażać obrotowi gospodarczemu, gdy pod jednym adresem funkcjonuje 

tak wiele podmiotów. Tymczasem na drzwiach tego lokalu jedynie od czasu 

do czasu widniało oznaczenie wskazujące na daną spółkę i z tego powodu 

zdaniem organu podatkowego należało przyjąć, że w rzeczywistości ten 

przedsiębiorca nie istnieje i należy odmówić mu nadania NIP. Jednakże pod-

miot prowadzący działalność gospodarczą miał zawartą umowę najmu 10 m2 

powierzchni budynku, w którym nie wyodrębniono lokali, a wynajmujący 

został zobowiązany do odbioru korespondencji za spółkę. 

NSA nie przychylił się jednak do tej argumentacji i uznał, że posiadanie 

NIP jest obowiązkiem ewidencyjnym. Sąd ten uznał, że w przedmiotowej 

sprawie badaniu podlega art. 5 ust. 3 u.z.e.i.p. oraz art. 8c ust. 1 pkt 2 

u.z.e.i.p., czyli kwestia możliwości stwierdzenia przez organ podatkowy, że 

dokonane zgłoszenie ewidencyjne nie spełnia wymogu podania adresu sie-

dziby. Sąd ten  stwierdził, że ocena organów podatkowych ma charakter 

wtórny, bowiem kwestia poprawności wskazania adresu siedziby jest kontro-

lowana w postępowaniu sądowym przy dokonywaniu wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego na podstawie (ówcześnie obowiązującego) art. 19b u. 

KRS. Przedsiębiorca zgodnie z tym przepisem wraz z wnioskiem o wpis skła-

dał zgłoszenie identyfikacyjne w rozumieniu u.z.e.i.p., a do wniosku o pierw-

szy wpis dołączał dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania  
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z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba. NSA odwo-

łał się do szerokich uprawnień, jakie zostały przyznane sądowi rejestrowemu 

zgodnie z art. 23 i 35 u. KRS. W konsekwencji sąd stwierdził, że organ podat-

kowy nie jest uprawniony do badania, czy budynek (lokal) spełnia warunki do 

wykonywania w nim czynności zarządczych i/lub działalności gospodarczej. 

Ponadto NSA zauważył, że w obecnych realiach gospodarczych ze względu 

na rozwój technologii są i mogą być wykonywane wyżej wymienione czynno-

ści w dowolnym miejscu, także przy wykorzystaniu tzw. biur wirtualnych. czy 

biur coworking (dzielonych).  

NSA w powyższym wyroku odwołał się do wyroku TSUE z dnia 14 marca 2013 

r. w sprawie C-527/11 Ablessio. W tym wyroku TSUE uznał, że organy podatko-

we nie mogą odmówić nadania numeru identyfikacji podatkowej do celów 

podatku od wartości dodanej spółce z tego tylko powodu, że w mniemaniu 

tego organu nie posiada ona środków materialnych, technicznych i finanso-

wych do wykonywania zgłaszanej działalności gospodarczej, jeśli organ po-

datkowy nie wykaże, że opiera się na poważnych przesłankach pozwalają-

cych obiektywnie stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa, iż nadany temu 

podatnikowi numer zostanie wykorzystany do popełnienia oszustwa. Jednak-

że Trybunał ten w swoim orzeczeniu nie odniósł się do obowiązującego na 

Łotwie przepisu uprawniającego organ podatkowy do odmowy nadania wpi-

su do rejestru podatników VAT w przypadku, gdy nie można zastać danej 

osoby pod podanym adresie do celów prawnych. W odniesieniu do takiego 

stanu faktycznego TSUE się nie wypowiedział, jest więc możliwość, że nie 

zakwestionowałby takiej regulacji. Pomimo tego orzeczenia w u. KRS doszło 

do zmiany art. 19b i art. 35 na podstawie [ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r.]. 

Na tej podstawie nie podaje się już budynku i lokalu, a sąd nie bada czy ma 

przedsiębiorca tytuł prawny do lokalu. Zmiana ta jest bardzo niekorzystna dla 

obrotu i mimo postępu technologicznego nie powinna mieć miejsca w Pol-

sce. 

Praktyka podawania fikcyjnego adresu jest często spotykana, gdyż przed-

siębiorcy chcą uniknąć podwyższonego podatku od nieruchomości wynoszą-

cego 22, 86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej dla budynków lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, które jest zdecydowanie 

wyższe niż użytkowanie ich w celach mieszkalnych. W takim przypadku obo-
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wiązuje bowiem stawka 0, 75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej zgodnie z 

art. 5 pkt 2 lit. a i b [ustawy z 19 stycznia 1991 r.] o podatkach  

i opłatach lokalnych (dalej u.p.o.l.) i [Obwieszczenie Ministra Finansów z 5 

sierpnia 2015 r.]. Działania te powodują, że ponoszą mniejsze koszty niż ich 

konkurenci w szczególności wykorzystując ,,wirtualne biura” i dzięki temu 

utrzymują się na rynku. Są jednak przedsiębiorcy, którzy podają fikcyjne dane 

adresowe, ażeby przyciągnąć do siebie klientów i dokonać oszustwa, co za-

sługuje na szczególne potępienie. 

POSTĘPOWANIE KARNE 

W celu ograniczenia wyżej wymienionej praktyki rejestrowania przedsię-

biorców pod fikcyjnym adresem warto rozważyć kwestię, czy potrzebny jest 

kolejny przepis wprowadzający nowy czyn karalny do [ustawy z 6 czerwca 1997 

r.] kodeks karny (dalej k.k.). Wydaje się jednak, że nie jest to potrzebne  

i w sprawach takich można wytaczać procesy karne na podstawie art. 286 

k.k. (oszustwo) i art. 54 [ustawy z 10 września 1999r.] kodeks karny skarbowy 

(uchylanie się od obowiązku podatkowego). Na podstawie pierwszego wyżej 

wymienionego przepisu jest chroniony szeroki zakres praw majątkowych  

w tym związany z oznaczaniem przedsiębiorców [Oczkowski (w:) (red.) Ste-

fański, 2015, 1698]. Niewykluczone jest także wypełnienie znamion innych 

czynów karalnych. Należy jednak skrytykować wąskie pojmowanie przestęp-

stwa fałszu intelektualnego z art. 271 k.k. Zgodnie z [wyrokiem SA w Katowi-

cach z dnia 25 lutego 2015 r. II AKa 457/14] restrykcyjne pojmowanie zna-

mienia czasownikowego „poświadcza”, przy przestępstwie fałszu intelektu-

alnego prowadzi do wniosku, że nie można mówić o poświadczeniu nie-

prawdy w dokumencie w sytuacji, gdy to sam wystawca dokumentu przed-

stawia, czy stwierdza w tym dokumencie okoliczności dotyczące jego same-

go. Poświadczenie nieprawdy w dokumencie może odnosić się do sytuacji,  

w których wystawiający dokument podmiot potwierdza okoliczności odno-

szące się do zdarzeń lub faktów dotyczących osób trzecich, nie zaś dotyczą-

cych bezpośrednio podmiotu wystawiającego dokument. Warto również 

wskazać na wyrok SA w Katowicach z dnia 29 maja 2014 r. [II AKa 107/14], 

który uznał, że odpowiednie dokumenty, aby mogły stać się przedmiotem 

przestępstwa z art. 271 § 1 k.k., a w konsekwencji również z art. 273 k.k. 

muszą charakteryzować się walorem zaufania publicznego. Przejawia się to 
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w znamieniu czasownikowym wystawiania dokumentu, co musi być doko-

nywane przez niezależny od Spółki podmiot, na który przepisy prawa nałoży-

ły obowiązek poświadczenia danych podawanych przez Spółkę. Analizując, 

więc wyżej wymienione dwa wyroki należy uznać, że podanie fikcyjnego ad-

resu spółki nie będzie uzasadniać odpowiedzialności karnej za czyn zabro-

niony, o którym mowa w art. 271 i 273 k.k. Termin ,,poświadczenie" odnosi 

się bowiem do potwierdzenia określonych okoliczności składane w swoim 

imieniu, ale w cudzej sprawie, czym różni się od oświadczenia, które stanowi 

wypowiedź składaną w swoim imieniu i w swojej sprawie, co nie jest penali-

zowane na podstawie art. 271 k.k. [Herzog (w:) (red.) Stefański, 2015, 1654, 

Piórkowska-Flieger, 2004, 329].   

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przedstawionych rozważań trzeba szukać sposobów, by za-

pobiegać powstawaniu przedsiębiorców podających fikcyjny adres, a nie 

tylko próbować wyeliminować z obrotu podmioty już kończące swoją dzia-

łalność. Można więc stwierdzić, że wyjściem z sytuacja mogłoby być wpro-

wadzenie  obowiązku wykazania tytułu prawnego w postaci własności, użyt-

kowania czy najmu nieruchomości, ewentualnie zgody we wniosku już na 

etapie wpisywania adresu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednakże co do 

zgody istnieje wątpliwość, gdyż może ona istnieć jedynie przez pewien czas  

i nie jest ujawniana w księdze wieczystej w odróżnieniu od pozostałych praw 

rzeczowych i praw obligacyjnych, o których mowa w art. 16 [ustawy z 6 lipca 

1982 r.] o księgach wieczystych i hipotece. Ustawodawca nie słusznie próbuje 

odejść od kontrolowania numeru budynku i lokalu zgłoszonego do Krajowe-

go Rejestru Sądowego, czym może narażać pewność i bezpieczeństwo obro-

tu. Wydaje się bowiem, że takie ograniczenie nie narusza konstytucyjnej 

zasady wolności gospodarczej, ani możliwości działania wirtualnych biur, 

które mogłyby wykazywać tytuł prawny nawet do niewielkiej powierzchni 

użytkowej budynku. Jednakże należy zaznaczyć, że brak takiej regulacji może 

prowadzić do naruszania własności i innych praw przysługujących osobom 

trzecim do nieruchomości. Przedsiębiorca może bowiem bez żadnego tytułu 

podać adres innego podmiotu jako swoją siedzibę w Krajowym Rejestrze 

Sadowym. Należy stwierdzić także, że nie zachodzi konieczność wprowadze-

nia nowego czynu zabronionego w postaci podania fikcyjnego adresu przed-
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siębiorcy. Obecnie obowiązujący katalog przestępstw jest wystarczający, 

jednakże należy postulować, aby sądy karne wymierzały w takich sprawach 

surowsze kary. 
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