FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ – SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spółka z o. o. jest bardzo popularną spółką pośród spółek prawa handlowego. Ułatwieniem dla osób
planujących taką formę prowadzenia działalności gospodarczej było złagodzenie wymogu
kapitałowego - jeszcze kilka lat temu wymagany był kapitał zakładowy w wysokości 50 tys. PLN.
(zmianę w tej kwestii wprowadzono w 2009 r.).
Po tej zmianie sp. z o.o. bardzo zyskały na popularności, zaczęło się ich pojawiać znacznie więcej.
OZNACZENIE
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w nazwie oznacza się pełnym określeniem lub skrótem „sp.
z o.o.” lub „spółka z o.o.”.
REJESTRACJA
Następuje w KRS poprzez złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami. Umowa musi zostać
zawarta w formie aktu notarialnego.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Minimalny kapitał zakładowy to 5 tys. PLN, może być wniesiony w formie pieniężnej lub
niepieniężnej, czyli aportem.
WSPÓLNICY
Do utworzenia sp. z o.o. wystarczy jeden wspólnik, może ją oczywiście zawrzeć większa liczba
wspólników. Mogą to być osoby fizyczne lub prawne a także tzw. jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
KSIĘGOWOŚĆ
Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych, czyli musi
prowadzić „pełną księgowość”.
OPODATKOWANIE
Sp. z o.o. jest płatnikiem podatku dochodowego (19%) oraz podatku VAT. Wspólnicy spółki płacą
także podatek od dywidendy w przypadku wypłaty zysku wypracowanego przez spółkę.
ZARZĄD
Zarząd składa się z minimum 1 osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.
Kadencja zarządu nie jest ograniczona czasowo, a zakaz konkurencji członków zarządu wynika z mocy
prawa.
NADZÓR
W spółkach z o.o. o kapitale zakładowym powyżej 500 000 PLN oraz mających min. 25 wspólników
potrzebna jest rada nadzorcza. Składa się ona z min. 3 członków.
Rada nadzorcza nie posiada uprawnienia w postaci wydawania wiążących poleceń zarządowi spółki
dotyczących prowadzenia bieżącej działalności.

Jej kadencja to 1 rok ale można ją w umowie spółki wydłużyć.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI Z O.O.
Jako, że spółka z o.o. jest podmiotem prawa, odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim
majątkiem.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW
Wspólnicy sp. z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ryzykują jedynie wkładem złożonym w
momencie powstania spółki lub ewentualnymi dopłatami w trakcie jej trwania.
Ponieważ wspólnicy spółki nierzadko, zwłaszcza w przypadku mniejszych spółek, są także członkami
jej zarządu, warto wspomnieć o odpowiedzialności zarządu spółki.
W praktyce taka odpowiedzialności występuje jedynie w przypadku podania fałszywych danych w
oświadczeniu o pokryciu kapitału zakładowego (przez 3 lata od zarejestrowania spółki lub
podwyższenia jej kapitału) lub niezłożenia na czas wniosku o ogłoszenie upadłości.
PRZEKSZTAŁCENIE
Spółka z o.o. może powstać poprzez przekształcenie np. spółki cywilnej, a sama może się
przekształcić w dowolną spółkę handlową (komandytową, akcyjną, komandytowo-akcyjną,
partnerską, sp. z o.o.).
DLA KOGO?
Sp. z o.o. jest bezpieczną formą prowadzenia działalności biznesowej ze względu na ograniczoną
odpowiedzialność wspólników oraz członków zarządu.
Ze względu na koszty prowadzenia spółki z o.o., choćby księgowe czy wymogu kapitału zakładowego,
nie jest rozwiązaniem porównywalnym np. z jednoosobową działalnością gospodarczą ale nie jest też
rozwiązaniem o wiele droższym.
Warta jest rozważenia ze względu na wspomnianą mocno ograniczoną odpowiedzialność wspólników
oraz członków zarządu.
Minusem sp. z o.o. jest podwójne opodatkowanie – spółka z o.o. płaci podatek dochodowy w
wysokości 19%, w przypadku wypłaty zysku wspólnicy płacą także podatek od dywidendy, również w
wysokości 19%.

Na podstawie:
https://www.google.pl/search?q=sp%C3%B3%C5%82ka+z+o.o.&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefoxa&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=BOo_VJ-AEemg8wev4oCoBQ#
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-iodpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/

