PROCEDURA ZAWIĄZANIA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I.
•

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŜdym celu prawnie
dopuszczalnym.

•

Nie moŜe być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

•

Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

•

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

II.

Etapy utworzenia spółki

1) zawarcie umowy spółki,
2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
3) powołanie zarządu,
4) ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeŜeli wymaga tego ustawa lub
umowa spółki,
5) wpis do rejestru.

III.

Zawarcie umowy spółki

Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i określać:
1) firmę (nazwę),
2) siedzibę,
3) przedmiot działalności,
4) wysokość kapitału zakładowego,
5) informację czy wspólnik moŜe mieć więcej niŜ jeden udział,
6) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
7) czas trwania spółki, jeŜeli jest oznaczony.

IV.

Wniesienie wkładów

1) Kapitał zakładowy
•

od 8 stycznia 2009 powinien wynosić, co najmniej 5.000 zł;

•

dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej,
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•

jeŜeli wspólnik moŜe mieć więcej niŜ jeden udział wówczas wszystkie udziały
w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne,

•

wartość nominalna udziału nie moŜe być niŜsza niŜ 50 zł.

2) Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego
•

mogą być pienięŜne lub niepienięŜne (aport),

•

aportem mogą być wszelkie prawa majątkowe pod warunkiem, Ŝe są zbywalne,

•

jeŜeli wkładem do spółki jest aport, umowa spółki powinna określać przedmiot
tego wkładu, osobę która go wniosła oraz liczbę i wartość nominalną objętych
w zamian udziałów,

•

przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie moŜe być prawo niezbywalne
lub świadczenie pracy bądź usług,

•

V.

przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

Powołanie zarządu

•

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.

•

Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, chyba Ŝe
umowa spółki stanowi inaczej.

•

Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

•

JeŜeli zarząd jest wieloosobowy sposób reprezentowania określa umowa spółki.

•

JeŜeli umowa spółki nie zawiera Ŝadnych postanowień, do składania oświadczeń
w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego
członka zarządu łącznie z prokurentem.

•

Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane
wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

VI.
•

Ustanowienie rady nadzorczej
Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obowiązkowe tylko wówczas,
gdy kapitał zakładowy przewyŜsza kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej
niŜ 25.

•

W przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki moŜe
wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników.

•

Rada nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków.

•

Członkowie rady są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, chyba Ŝe umowa
spółki stanowi inaczej.

•

JeŜeli umowa spółki nie stanowi inaczej członków rady powołuje się na rok.
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VII.
•

Wpis do rejestru

Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na
siedzibę spółki.

•

Wniosek muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu.

•

Zgłoszenie spółki do KRS powinno zawierać:
1) firmę,
2) siedzibę,
3) adres spółki,
4) przedmiot działalności spółki,
5) wysokość kapitału zakładowego,
6) określenie, czy wspólnik moŜe mieć więcej niŜ jeden udział,
7) nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
8) sposób reprezentowania spółki,
9) nazwiska i imiona członków powołanej rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
10) jeŜeli

wspólnicy wnoszą do spółki

wkłady niepienięŜne - zaznaczenie tej

okoliczności,
11) czas trwania spółki, jeŜeli jest oznaczony,
12) jeŜeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego
pisma.
•

Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno równieŜ zawierać
nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a takŜe
wzmiankę, Ŝe jest on jedynym wspólnikiem spółki.

•

•

Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowych formularzach:
-

KRS-W3 Wniosek o rejestrację,

-

KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne,

-

KRS-WE Wspólnicy spółki podlegający wpisowi do rejestru,

-

KRS-WH Sposób powstania podmiotu,

-

KRS-WK Organy podmiotu/ wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,

-

KRS-WL Prokurenci,

-

KRS-WM Przedmiot działalności,

-

KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty,

-

KRS-ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP.

Do zgłoszenia spółki naleŜy dołączyć:
1) umowę spółki,
2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, Ŝe wkłady na pokrycie kapitału
zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,

Copyright © 2008 PRAWNIK24.wszelkie prawa zastrzeŜone.
http://www.prawnik24.pl

3) jeŜeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający
umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.
4) podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem
nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów
kaŜdego z nich,
5) złoŜone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków
zarządu.
•

JeŜeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6
miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, umowa spółki ulega rozwiązaniu.

•

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje z chwilą zarejestrowania w KRS.

VIII. Główny Urząd Statystyczny – REGON
•

Po zgłoszeniu spółki do rejestru sądowego naleŜy złoŜyć wniosek o wpis do Krajowego
Rejestru

Urzędowego

Podmiotów

Gospodarki

Narodowej

i

uzyskanie

numeru

identyfikacyjnego REGON.
•

Wniosek składa się na urzędowym formularzu RG1.

•

Do wniosku naleŜy dołączyć odpis postanowienia o zarejestrowaniu spółki w KRS
(chyba, Ŝe spółka rozpocznie działalność przed rejestracją) oraz umowę spółki.

•

Numer REGON podlega ujawnieniu w KRS. Wniosek o wpis REGON-u do KRS składa
się na urzędowym formularzu KRS-Z3, do którego naleŜy dołączyć załącznik KRS-ZY
oraz kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON. Wniosek o wpis numeru REGON
do KRS jest wolny od opłat sadowych. Wpis nie podlega ogłoszeniu w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym.

IX.
•

Urząd Skarbowy - NIP
Aby otrzymać numer identyfikacji podatkowej NIP naleŜy dokonać w Urzędzie
Skarbowym zgłoszenia na formularzu NIP-2.

•

Do zgłoszenia naleŜy dołączyć:
1) odpis postanowienia o zarejestrowaniu spółki w KRS (chyba, Ŝe spółka rozpocznie
działalność przed rejestracją),
2) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
3) tytuł prawny do lokalu (ksero/ oryginał do wglądu),
4) akt notarialny z umową spółki (ksero/ oryginał do wglądu).

•

Podatnicy VAT dokonują dodatkowego zgłoszenia identyfikacyjnego na druku VAT-R.

•

Numer NIP podlega ujawnieniu w KRS. Wniosek o wpis NIP-u do KRS składa się na
urzędowym formularzu KRS-Z3, do którego naleŜy dołączyć załącznik KRS-ZY oraz
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kopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP. Wniosek o wpis numeru NIP do KRS jest
wolny od opłat sadowych. Wpis nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.

X.

ZUS

Zgłoszenia do ZUS dokonuje się według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4.12.1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do
ubezpieczeń

społecznych

i

do

ubezpieczenia

zdrowotnego,

imiennych

raportów

miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika,
deklaracji rozliczeniowych i deklaracji korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U.
1998, nr 149, poz. 982).

XI.

Koszty

•

koszty notarialne (przy kapitale zakładowym 5.000 zł) – ok. 550 zł,

•

podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,5 % wartość kapitału zakładowego,

•

opłata sądowa za wpis do rejestru – 1.000 zł,

•

opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 500 zł,

•

koszt obsługi prawnej (w tym umowa spółki, rejestracja w KRS): ok. 2.000 zł,

•

REGON – bezpłatnie,

•

NIP – bezpłatnie,

•

VAT R – 170 zł.

Szanowni Państwo!
Wszystkich zainteresowanych załoŜeniem, rejestracją, obsługą prawną lub księgową
spółki zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38 A/ 6, 60-783 Poznań
tel. (061) 86 888 48
fax (061) 86 149 08
kom. 503 300 503
e-mail: info@matysiak-kancelaria.pl
www.matysiak-kancelaria.pl
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