Elementarz prawa upadłościowego

Podstawa ogłoszenia upadłości
Podstawą do ogłoszenia upadłości dłużnika jest jego niewypłacalność.
Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli:
1) wedle kryterium płynnościowego – utracił zdolność do wykonywania swoich
wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym domniemywa się, że dłużnik utracił
zdolność
do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie
w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące;
2) wedle kryterium zadłużeniowego (przewyżka zobowiązań nad majątkiem) – dłużnik
będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, będzie uznany za
niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość
jego
majątku,
a
stan
ten
utrzymuje
się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące, przy czym:
➢ do majątku, o którym wyżej mowa, nie wlicza się składników niewchodzących w
skład masy upadłości (np. mienie wyłączone od egzekucji według KPC);
➢ do zobowiązań pieniężnych, o których wyżej mowa, nie wlicza się zobowiązań
przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań
wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej
o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem
płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie
pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości;
➢ domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego
majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na
zobowiązania
oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego
aktywów,
a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.
Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnik obowiązany jest zgłosić w sądzie nie później niż w
terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, pod
rygorem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną niezłożeniem wniosku w terminie.
Domniemywa
się,
że szkoda obejmuje w takim przypadku wysokość niezaspokojonej wierzytelności wierzyciela

wobec dłużnika. Od odpowiedzialności można się uwolnić, także przez wykazanie, że wyżej
wskazanym terminie, otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w
postępowaniu
o zatwierdzenie układu.
mec. Bartosz Nowicki, adwokat w firmie prawniczej LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy,
specjalizuje się w prawie handlowym

