FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ – SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Spółka komandytowa jest wygodną formą prowadzenia działalności biznesowej szczególnie w
sytuacji, kiedy istnieje inwestor wykładający środki finansowe oraz osoba (fizyczna lub prawna), która
ma za zadanie prowadzenie przedsięwzięcia.
Wspólnikami spółki komandytowej są bowiem min. 1 komplementariusz oraz min. 1 komandytariusz.
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, komandytariusz zaś
do wysokości zainwestowanej kwoty, tzw. sumy komandytowej.
Jest to więc idealne rozwiązanie dla inwestora, który nie prowadzi na bieżąco spraw spółki i nie chce z
tego tytułu ponosić ryzyka.
FIRMA
Spółkę komandytową w nazwie oznacza się określeniem „spółka komandytowa” lub skrótem „sp.k.”
W nazwie powinna znajdować się nazwa (nazwisko) przynajmniej 1 komplementariusza.
Spółka powstaje na podstawie umowy spółki podpisanej notarialnie poprzez wpis w KRS.
REJESTRACJA
Do KRS składa się odpowiedni dla spółki komandytowej wniosek wraz umową spółki oraz
poświadczonymi notarialnie wzorami podpisów wspólników.
Załącza się także formularze odpowiednie dla urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz
ewentualnie ZUS (jeśli spółka będzie zatrudniać pracowników).
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kodeks Spółek Handlowych nie określa minimalnej ani maksymalnej wysokości sumy komandytowej.
Nie może być ona jednak symboliczna (np. 1 zł), gdyż stanowiłoby to obejście prawa.
WSPÓLNICY
Jej wspólnikami w liczbie minimum dwóch mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
nazywane dość mało przystępnie „jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną”.
Jak wspomniano powyżej, konieczne jest występowanie min. 1 komplementariusza oraz min. 1
komandytariusza.
KSIĘGOWOŚĆ
Spółka komandytowa musi prowadzić pełną księgowość.
REPREZENTACJA SPÓŁKI
Każdy z komplementariuszy może samodzielnie reprezentować spółkę. Komandytariusz zaś może
reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik (w tym prokurent).
PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI
Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki i jest to świadczenie
nieodpłatne na rzecz spółki.

Komandytariusze nie mają zaś prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa
spółki stanowi inaczej.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW
Jak wspomniano powyżej wspólnicy w osobach komplementariuszy odpowiadają całym swym
majątkiem, komandytariusze zaś do wysokości wkładu komandytowego.
Należy jednak pamiętać, iż odpowiedzialność komandytariusza jest identyczna jak
komplementariusza w przypadku zamieszczenia nazwiska (lub firmy) komandytariusza w firmie
spółki.
PRZEKSZTAŁCENIE
Spółka komandytowa może się przekształcić w dowolną spółkę handlową (akcyjną, komandytowoakcyjną, partnerską, sp. z o.o.), sama także może powstać poprzez przekształcenie.
Jednakże połączyć się z inną spółką osobową może tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.
OPODATKOWANIE
Spółka komandytowa jest płatnikiem podatku VAT. Podatki dochodowe zaś opłacają jej wspólnicy z
tytułu osiąganego w spółce komandytowej dochodu. Wspólnicy będący osobami fizycznymi płacą PIT,
osoby prawne zaś CIT.

Na podstawie:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacychwpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spolki-komandytowo-akcyjnej/
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21022

