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Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
(Sp. z o.o.)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej popularnych i elastycznych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to polski odpowiednik „The private limited liability
company” w Wlk. Brytanii, „société à responsabilitélimitée” (SARL) we
Francji lub „Gesellschaft mit beschänkter Haftung” (GmbH) w Niemczech. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zakładane
w każdym celu dozwolonym przez prawo. Są one często wykorzystywane jako spółki do specjalnych celów, spółki holdingowe oraz jako
spółki krajowe kontrolowane przez międzynarodowe korporacje.
Osobowa struktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może
być, co do zasady, zmieniona bez wpływu na strukturę prawną spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej niż zazwyczaj w przypadku spółki osobowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
może być również prowadzona przez jednego udziałowca. Jednakże,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z jednym udziałowcem
nie może utworzyć innej spółki z jednym udziałowcem z inną spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo, że spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, nadal zachowuje pewne indywidualne elementy, takie jak możliwość ograniczenia zbycia
udziałów spółki lub ustanowienia prawa udziałowca do samodzielnej
kontroli nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością nie mają formy dokumentu i nie
mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Spółka akcyjna (S.A.)

Spółka akcyjna jest polskim odpowiednikiem „Public liability company”
w Wlk. Brytanii, „Société anonyme” (SA) we Francji i niemieckiej
„Aktiengesellschaft” (AG). Spółki akcyjne są dość drogie w prowadzeniu
i wykorzystywane są przede wszystkim przez firmy działające na dużą
skalę, w szczególności w przypadku, gdy charakter publiczny ma być
traktowany jako sposób pozyskania kapitału.
Formalnie jest ona bardziej uporządkowana niż spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
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Akcje spółki akcyjnej mogą być powszechnie sprzedawane (notowane
na giełdzie papierów wartościowych). Polskie prawo przewiduje
surowsze i bardziej złożone przepisy dotyczące spółek akcyjnych
w kwestii ich kapitalizacji, składu organów zarządzających, zgodności
z przepisami oraz obowiązków w zakresie sprawozdawczości.
Prosta spółka akcyjna
(P.S.A.)

Konstrukcja prostej spółki akcyjnej zakłada uproszczenie niektórych
procedur i mechanizmów, właściwych dla klasycznej spółki akcyjnej.
Przede wszystkim zdecydowano się na obniżenie minimalnego kapitału
zakładowego do kwoty - 1,00 PLN. Poza tym celem nowej regulacji jest
umożliwienie przedsiębiorcom swobodnego kształtowania struktury
majątkowej firmy. Prosta spółka akcyjna będzie zatem emitowała
również akcje bez wartości nominalnej, a założyciele będą mogli do niej
wnieść wkład w postaci know-how, pracy oraz usług, bez konieczności
sporządzania jakichkolwiek wycen.

Szczegółowe
wymagania dla
spółki akcyjnej (S.A.)
i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
(Sp. z o.o.)

Kapitał
Sp. z o.o.: Minimalny kapitał potrzebny do utworzenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000,00 PLN. Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jeden lub
kilka podmiotów (wspólników). S.A.: Minimalny kapitał początkowy dla
spółki akcyjnej wynosi 100.000,00 PLN z czego 25% musi być opłacone
przed rejestracją. Spółka akcyjna może być założona przez jednego lub
więcej członków założycieli, którzy muszą podpisać umowę spółki.
Opodatkowanie spółek kapitałowych (CIT)
Spółki kapitałowe są oddzielnymi podatnikami (CIT). Zasadniczo
przedsiębiorstwa są zobligowane do opodatkowaniu całości ich
dochodu. W przypadku zarządu, opodatkowanie ich globalnego
dochodu ma miejsce tylko wtedy, gdy posiadają miejsce zamieszkania
w Polsce. Podlegający opodatkowaniu dochód składa się ze wszystkich
przychodów uzyskanych w roku podatkowym (z działalności finansowej
i operacyjnej), po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Dochód
ten podlega co do zasady CIT w wysokości 19% lub 9% w zależności od
wysokości przychodów uzyskiwanych przez spółkę.
Rezerwa na kapitał zapasowy
Sp. z o.o.: Brak. S.A.: 8% rocznego zysku netto, do czasu, gdy rezerwa
osiągnie jedną trzecią kapitału zakładowego.
Założyciele, akcjonariusze
Sp. z o.o.: Nie ma ograniczeń odnośnie, narodowości lub miejsca
zamieszkania udziałowców. S.A.: Spółka musi być założona
przez conajmniej jedną osobę fizyczną lub prawną. Po założeniu spółki,
jeden akcjonariusz może wykupić akcje pozostałych. Nie ma wymogów
odnośnie miejsca zamieszkania lub obywatelstwa

Sp. z o.o.: Jeśli kapitał zakładowy przekracza 500.000,00 PLN i jest więcej
niż 25 udziałowców, spółka musi posiadać radę nadzorczą składającą
się z co najmniej z trzech osób. S.A.: wymagana jest rada nadzorcza
z co najmniej trzema członkami, mianowanymi na okres do 5 lat. Obie:
Brak wymagań dotyczących miejsca zamieszkania lub narodowości, ale
przewodniczący rady nadzorczej dla banków zarejestrowanych w Polsce
musi posiadać praktyczną znajomość języka polskiego.
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Pracownicy
Pracownicy nie mają wpływu na zarządzanie firmami sektora
prywatnego, chyba że są ich udziałowcami. Pracownicy mają prawo do
tworzenia związków zawodowych.
Zarząd
Brak wymogów dotyczących miejsca zamieszkania. Zarząd nie musi
składać się z akcjonariuszy/udziałowców, zarówno w przypadku
spółek akcyjnych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Sp. z o.o.: Górna długość kadencji członków zarządu nie jest określona.
S.A.: Zarząd może być powołany początkowo na okres do 2 lat,
z przedłużeniem każdej kolejnej kadencji do 3 lat.
Ujawnianie informacji
Oba rodzaje spółek są zobowiązane do przygotowywania rocznych
bilansów oraz rachunku zysków i strat, które należy złożyć w lokalnym
sądzie w formacie pliku JPK.
Jednoosobowa
działalność
gospodarcza

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to osoba, która
prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własną
rzecz. Nie ma żadnych prawnych wymogów dotyczących wysokości
kapitału początkowego w przypadku podjęcia jednoosobowej
działalności gospodarczej w Polsce. Również nie powstaje żaden nowy
podmiot prawny w wyniku podjęcia takiej działalności. Działalność
gospodarcza osoby fizycznej może być przekształcona w spółkę
kapitałową, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę
akcyjną.

Spółka cywilna

Dwie lub więcej osób prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą, a także inne osoby prawne, tj. spółki osobowe i spółki
kapitałowe, mogą podjąć decyzję o zawiązaniu spółki cywilnej poprzez
zawarcie umowy uregulowanej w kodeksie cywilnym. Spółka cywilna nie
jest odrębnym podmiotem prawnym i nie posiada osobowości prawnej.
Nie może również nabywać praw i zaciągać zobowiązań we własnym
imieniu i na własną rzecz, nie może pozywać i być pozwana. Wkład
i mienie zgromadzone w okresie prowadzenia działalności gospodarczej
przez spółkę cywilną są własnością wspólników jako współwłasność.

Spółka partnerska
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Spółki partnerskie mogą być zakładane przez osoby o określonych
profesjach, wymienionych i opisanych w polskim Kodeksie Spółek
Handlowych (prawnicy, architekci, doradcy podatkowi, księgowi,
lekarze, stomatolodzy i inne), bądź w innych ustawach regulujących
zasady wykonywania określonych profesji. Spółki partnerskie można
zakładać w celu wykonywania więcej niż jednego zawodu, chyba że
prawo wyraźnie tego zabrania. Tak jak w przypadku spółek jawnych,
spółki partnerskie nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają
zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych (mogą nabywać
prawa, w tym prawo własności nieruchomości oraz zaciagać
zobowiązania w swoim własnym imieniu, jak również pozywać i być
pozywanymi).
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Spółki cywilne mogą być przekształcone w spółki jawne na podstawie
jednomyślnej decyzji wspólników.
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Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, która posiada
zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Ta forma
prowadzenia działalności jest dobrym rozwiązaniem dla wspólników,
z których jeden angażuje się w sprawy spółki, a drugi chce jedynie
zapewnić wkład finansowy.
Spółka komandytowa może być utworzona przez co najmniej dwóch
wspólników, z których jeden jest komandytariuszem ponoszącym
ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a drugi
komplementariuszem, który odpowiada za zobowiązania spółki
komandytowej bez ograniczeń, czyli całym swoim majątkiem.
Omówione szczegółowo w
komandytowych“ na stronie 34.
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„Opodatkowanie

spółek

Spółka komandytowo-akcyjna jest najbardziej skomplikowanym
rodzajem spółki osobowej, jako że jej struktury łączą w sobie
zarówno elementy spółki osobowej, jak i spółki akcyjnej. Podobnie jak
w przypadku innych spółek osobowych, spółka komandytowo-akcyjna
nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność do czynności prawnych,
co oznacza, że może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we
własnym imieniu. Spółka komandytowo-akcyjna może również pozywać
i być pozywana. Spółki komandytowo-akcyjne zakładane są przez co
najmniej jednego komplementariusza i jednego akcjonariusza. Udział
akcjonariuszy jest konsekwencją charakteru spółki komandytowoakcyjnej ukierunkowanego na kapitał.
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Spółka
komandytowoakcyjna

części

Inwestowanie w Polsce w roku 2022
Przepisy dotyczące działalności przedsiębiorstw

POLSKA NAZWA

Sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

WPIS DO KRS /
OSOBOWOŚĆ
PRAWNA

MINIMALNY KAPITAŁ
ZAKŁADOWY

SPÓŁKA
JEDNOOSOBOWA

5.000,00 PLN
tak / tak

Minimalna wartość

tak

kapitału: 50,00 PLN

100.000,00 PLN;
S.A.

Spółka Akcyjna

tak / tak

Minimalna wartość

tak

Spółdzielnia

Spółdzielnia

tak / tak

nie

NIE; min. 10 wspólników
(w Spółce rolnej 5); nie
obowiązuje jeżeli min.
3 wspólnicy to osoby
prawne)

Sp.j.

Spółka jawna

tak / nie

nie

nie

Sp. k.

Spółka komandytowa

tak / nie

nie

nie

Sp. k-a

Spółka komandytowo-akcyjna

tak / nie

50.000,00 PLN

nie

s.c.

Spółka cywilna

nie / nie

nie

nie

Oddział

Oddział

tak / nie

nie

Zakład

Zakład

nie / nie

nie
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Sp. z o.o.

S.A.

Spółdzielnia

Sp.j.

0,5% podatku od umowy
spółki / wpis do KRS

0,5% podatku od umowy
spółki / wpis do KRS

Nie / wpis do KRS

0,5% podatku od umowy
spółki / wpis do KRS

FORMA
PISEMNA / AKT
NOTARIALNY

TRANSPARENTNOŚĆ

REJESTRACJA
W URZĘDZIE
SKARBOWYM

przy przekroczeniu
tak / tak

nie

tak

spółki (tak dla Sp. z o.o. Sp. k.)

tak / tak

nie

tak

obligatoryjnie

tak / nie

nie

tak

obowiązkowy

tak / nie

tak*

tak

przy przekroczeniu

0,5% podatku od umowy
spółki / wpis do KRS

przy przekroczeniu
tak / nie

nie

tak

spółki / wpis do CEIDG

przy przekroczeniu
tak / tak

nie

tak

min. 2 powyższych
progów

przy przekroczeniu
tak / nie

tak

tak

bezpłatny

min. 2 powyższych
progów

Oddział

Zazwyczaj nie / wpis do KRS

-

-

tak

Zakład

-

-

-

tak
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min. 2 powyższych
progów

0,5% podatku od umowy
s.c.

min. 2 powyższych
progów

/ Wpis do KRS

Sp. k-a

min. 2 powyższych
progów

0,5% podatku od umowy
Sp. k.

AUDYT SPÓŁKI: OBRÓT≥
5.000.000 EUR;
SUMA BILANSU ≥
2.500.000 EUR; ILOŚĆ
PRACOWNIKÓW ≥50

W ramach ewentualnego audytu spółki-matki

W ramach ewentualnego audytu spółki-matki
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PODATEK OD CZYNNOŚCI
CYWILNO-PRAWNYCH /
OPŁATY PRAWNE

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
księgowości, podatków lub innych
aspektów prawa podatkowego w Polsce,
prosimy o kontakt z naszym zespołem
doradców.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
ORTWIN-UWE JENTSCH
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami / Partner
Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Warszawa

e-mail: office@getsix.pl
tel.: +48 (71) 388 13 00
ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Wrocław

MARTA ROGACKA
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Poznań

DOMINIK KEMPINSKI
Konsultant
ds. relacji z klientami
Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Szczecin

NINIEJSZA PUBLIKACJA MA CHARAKTER
NIEWIĄŻĄCEJ INFORMACJI I SŁUŻY OGÓLNYM

NASZE WIODĄCE BIURA W POLSCE:

Wrocław
ul. Zwycięska 45
53-033 Wrocław
Tel.: +48 71 388 13 00
E-mail:
wroclaw@getsix.pl

Warszawa
Sky Office Center
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 336 77 00
E-mail:
warszawa@getsix.pl

Poznań
ul. Wyspiańskiego 43
60-751 Poznań
Tel.: +48 61 668 34 00
E-mail:
poznan@getsix.pl

Szczecin
ul. Storrady Świętosławy 1a
71-602 Szczecin
Tel.: +48 91 351 86 02
E-mail:
szczecin@getsix.pl

CELOM INFORMACYJNYM
Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa
prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak
również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy
opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej
staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za
prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych
informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej
podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego
doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność
autorów lub getsix® jest wyłączona. w razie potrzeby
uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt
z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność
intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega
ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające
z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować
treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

getsix.pl
polska-ksiegowosc.pl
hlb-poland.global
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