
Pytanie klientki A.S – Chce przejąć firmę po śmierci męża – jakie podatki zapłacę i co musze zrobić by 

kontynuować działalność po mężu?   

 Po ustaniu małżeństwa wskutek śmierci jednego z małżonków, odpowiedzialność za zobowiązania 

podatkowe powstałe w trakcie trwania małżeństwa przechodzi na spadkobiercę (najczęściej drugiego z 

małżonków lub dziecko lub jedno z nich lub oboje- kwestia ustalenia zakresie nabycia i działu spadku 

lub  części )    

Prawa i obowiązki następcy prawnego określają przepisy Ordynacji podatkowej, w myśl których 

spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i 

obowiązki spadkodawcy. 

Co ważne zawsze śmierć podatnika powoduje likwidację prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej 

Odpowiedzialność spadkobierców – następców prawnych powstaje w wyniku wydania decyzji o 

odpowiedzialności spadkobierców, w której organ podatkowy określa wysokość zobowiązań 

spadkodawcy a również, jeżeli sytuacja taka wystąpi, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku.   

W sytuacji gdy następca prawny zamierza kontynuować prowadzoną przez zmarłego podatnika 

działalność gospodarczą, to co prawda NIP nie przechodzi na niego al. e przechodzą na niego oprócz 

majątkowych praw i obowiązków,  również przewidziane przepisami prawa podatkowego, przysługujące 

spadkodawcy, uprawnienia o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną przez spadkodawcę 

działalnością gospodarczą (art. 97 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej) tj przede wszystkim prawo do 

odliczenia VAT, jakie przysługiwało spadkodawcy. 

Wówczas taki spadkobierca. powinien  

1) dokonać w urzędzie skarbowym zgłoszenia o zaprzestaniu działalności przez zmarłego podatnika na 

druku VAT-Z (ustawa o VAT - zgłoszenie zaprzestania prowadzenia działalności - art. 97 ust. 7 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT,  

2) zarejestrować swoją działalność gospodarczą jako odrębny podmiot gospodarczy za pośrednictwem 

CEIDG w Urzędzie Gminy. 

3) złożyć zgłoszenie rejestracyjne swojej działalności na druku VAT-R w swoim Urzędzie Skarbowym 

Zawsze jednak przed podjęciem decyzji należy przeanalizować co jest korzystniejsze (zależy od 

wartosci czynnego spadku) Bo, jeżeli np. zmarły podatnik posiada zaległe zobowiązania podatkowe, 

które powstały przed jego śmiercią, to 

-  jak wynika z przepisów Ordynacji podatkowej jego spadkobiercy przejmują przewidziane w przepisach 

prawa podatkowego majątkowe obowiązki w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania 

spadkodawcy wg. przepisów Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o 

odpowiedzialności za długi spadkowe. A spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. 


