Rodzaj
działalności
Forma założenia

Typ wspólników

Minimalna liczba
wspólników
Odpowiedzialność
wspólników za
zobowiązania
firmy

Kapitał
zakładowy

Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

Prosta spólka akcyjna (PSA)
od 1 marca 2020 roku

akt notarialny lub
formularz
elektroniczny za
pośrednictwem
strony internetowej
Ministerstwa
Sprawiedliwości:
www.ms.gov.pl
należy uzyskać numer
Pesel i profil EPUAP
Osoby fizyczne lub
osoby prawne, lub
jednostki
nieposiadające
osobowości prawnej,
mające zdolność
prawną
jeden

akt notarialny lub
formularz elektroniczny
za pośrednictwem strony
internetowej
Ministerstwa
Sprawiedliwości:
www.ms.gov.pl
należy uzyskać numer
Pesel i profil EPUAP

akt notarialny lub formularz
elektroniczny za
pośrednictwem strony
internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości:
www.ms.gov.pl
należy uzyskać numer Pesel i
profil EPUAP

Osoby fizyczne osoby
prawne, lub jednostki
nieposiadające
osobowości prawnej,
mające zdolność prawną

Osoby fizyczne osoby prawne,
lub jednostki nieposiadające
osobowości prawnej, mające
zdolność prawną

Dwa (komplementariusz
i komandytariusz)
Komplementariusz
odpowiada w pełnej
wysokości za
zobowiązania spółki
komandytowej (zwykle
sp. zo.o.)
Komandytariusz jest
odpowiedzialny do
wysokości sumy
komandytowej (jeśli
wniesie wkład do jej
wysokości, zostanie
zwolniony z
odpowiedzialności)
nie

Jeden

Wspólnicy w ogóle
nie ponoszą
odpowiedzialności za
zobowiązania spółki

Minimum 5000 PLN

Minimalna
5000 PLN w całości
wartość wkładów
wspólników
Przedmiotem wkładu
przedmiot
nie może być
wkładów
niezbywalne prawo
ani świadczenie pracy
lub świadczenie usług

Akcjonariusze w ogóle nie
ponoszą odpowiedzialności za
zobowiązania firmy

1 PLN

Nie wymagany

W całości 1 PLN

Obowiązek wykonywania
pracy lub świadczenia
usług na rzecz spółki oraz
wynagrodzenie za usługi
świadczone przy
zakładaniu spółki nie
mogą stanowić wkładu
komandytariusza do
spółki, chyba że wartość

Wkład niepieniężny na
pokrycie akcji może być
dowolnym wkładem, w
szczególności świadczeniem
pracy lub świadczenia usług.
Akcje nie mają wartości
nominalnej, nie stanowią
części kapitału zakładowego i
są niepodzielne

jego innych wkładów na
rzecz spółki nie jest
niższa niż od wysokości
sumy komandytowej.
Jeżeli komplementariusz
jest spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością lub
spółką akcyjną, a
komandytariusz jest
wspólnikiem tej spółki,
wkładem
komandytariusza nie
mogą być jego udziały w
tej spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością ani
akcje tej spółki akcyjnej
Zbywalność
„udziałów” w
spółce

wspólnik może
sprzedać swoje
udziały, chyba że
umowa spółki
przewiduje
ograniczenia

Anonimowość
wspólnika

Wspólnik z mniej niż
10% akcji nie jest
ujawniony w odpisie
Krajowego Rejestru
Sądowego, jednak
dane takiego
wspólnika można
ustalić, przeglądając
akta rejestrowe
spółki
Reprezentowanie Zarząd
firmy
zgromadzenie
wspólników lub

możliwe tylko wtedy, gdy
przewiduje to umowa
spółki, niezbędna zgoda
innych wspólników,
możliwa sprzedaż tylko
całego „udziału” w
spółce (nie można go
podzielić na części)

Nie

Brak zarządu, spółkę
reprezentuje
komplementariusz
Brak, wspólnicy
podejmują decyzje
(uchwały) na

akcjonariusz może sprzedać
swoje akcje, chyba że umowa
spółki przewiduje
ograniczenia
Emisja i obrót akcjami będą
podlegały rejestracji w
rejestrze akcji, którą spółka
będzie zobowiązana
powierzyć notariuszowi lub
podmiotowi uprawnionemu
do prowadzenia rachunków
papierów wartościowych.
Większość banków zapewni
odpowiednie usługi, w tym
obsługę rachunku bankowego
firmy
akcjonariusze nie są
wymienieni w odpisie
Krajowego Rejestru
Sądowego, jednak dane
akcjonariuszy można ustalić,
przeglądając akta rejestrowe
spółki

Zarząd lub rada dyrektorów

zgromadzenie akcjonariuszy
lub głosowanie obiegowe na
piśmie lub przy wykorzystaniu

Istnienie
zgromadzeń
wspólników
Forma uchwał
wspólników

pisemne głosownie
obiegowe

nieformalnych
spotkaniach

elektronicznych środków
komunikacji

pisemnie, niekiedy
protokół ze
zgromadzenia
wspólników wymaga
formy aktu
notarialnego

pisemnie

akcjonariusze mogą głosować
na zgromadzeniu lub przy
wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej,
jeżeli tego rodzaju uchwały
zostały wskazane w statucie
lub wszyscy akcjonariusze
wyrazili zgodę w tej formie na
głosowanie. Akcjonariusze
mogą głosować na piśmie,
jeżeli wszyscy akcjonariusze
wyrazili zgodę na takie
głosowanie

Zwoływanie
uchwał
akcjonariuszy

Zwołanie
Nieformalny sposób
zgromadzenia
wspólników
zasadniczo wymaga
zwołania listem
poleconym wysłanym
dwa tygodnie przed
terminem
zgromadzenia,
możliwe jest również
zorganizowanie
zgromadzenia bez
formalnego zwołania,
jeżeli wszyscy
wspólnicy są
reprezentowani i nikt
nie wnosi sprzeciwu
wobec tej formy
zgromadzenia oraz
terminu
Wkład musi zostać
Brak
wniesiony przed
złożeniem wniosku o
rejestrację firmy
Nieznacznie
Pełna swoboda
ograniczony

Szczególne
obowiązki przy
wnoszeniu
wkładu do firmy
Swoboda
korzystania z
zysków firmy

Zasadniczo zgromadzenie
zwoływane jest za
pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres
akcjonariusza wpisanego do
rejestru akcjonariuszy lub
listem poleconym lub
przesyłką kurierską.
Powiadomienie o walnym
zgromadzeniu jest wysyłane
co najmniej dwa tygodnie
przed wyznaczonym
terminem walnego
zgromadzenia

brak

Nieznacznie ograniczony
obowiązek zapewnienia
kapitału zakładowego na
pokrycie przyszłych strat
spółki w wysokości 8%
rocznego zysku, dopóki
kapitał zakładowy nie
osiągnie co najmniej 5%
łącznych zobowiązań spółki

wynikających z ostatniego
rocznego sprawozdania
finansowego
Nie

Możliwość
rozwiązania
umowy przez
wspólnika lub
wierzyciela
wspólnika

Nie

Tak

Konieczność
sporzadzenia
raportu z
działalności

Tak

Nie, o ile wszyscy
wspólnicy są osobami
fizycznymi

Tak

możliwość
wejścia na giełdę
Likwidacja spółki

Nie

Nie

Nie

pełna procedura
likwidacji

Możliwość szybkiej
likwidacji spółki bez
konieczności
przeprowadzania całej
procedury likwidacji

Likwidacja nastąpi w
uproszczonej formie, bez
spieniężania majątku spółki i
spłacania jej zobowiązań.
Stanie się tak, jeśli
przynajmniej jeden z
akcjonariuszy przejmie
aktywa spółki i
odpowiedzialność za swoje
zobowiązania.

Podatek
dochodowy

spółka jest
podatnikiem podatku
dochodowego od
osób prawnych w
wysokości 19% (przy
spełnieniu niektórych
warunków 9%), w
przypadku wypłaty
zysków udziałowcom
w formie dywidendy
jest opodatkowany
podatkiem 19%

Podatek dochodowy taki
sam jak w spółce
kapitałowej, zwolnienie z
podatku dochodowego
od zysku przeznaczonego
do wypłaty wspólnikom
jest takie samo jak w
spółce kapitałowej

Podatek dochodowy taki sam
jak w spółce z o.o.
zwolnienie z podatku
dochodowego od dywidend
jest takie samo jak w spółce z
o.o.

Zwolnienie z podatku
dochodowego od
dywidend, jeżeli
wspólnie spełnione są
następujące warunki:
1) uprawnionym do
wypłaty dywidendy
jest spółka mająca
siedzibę lub zarząd w
Polsce;

2) uprawnionym do
dywidendy jest
spółka podlegająca
opodatkowaniu od
wszystkich swoich
dochodów w Polsce
lub w innym państwie
członkowskim Unii
Europejskiej lub w
innym kraju
należącym do
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego lub w
Szwajcarii
3) spółka wskazana w
pkt 2 powyżej
posiada bezpośrednio
co najmniej 10%
udziałów w kapitale
spółki, o której mowa
w pkt 1;
4) spółka z pkt 2 nie
korzysta ze
zwolnienia z podatku
dochodowego od
całości swoich
dochodów,
5) spółka z pkt nr 2
posiada udziały w
spółce wypłacającej
dywidendę w sposób
ciągły przez okres
dwóch lat.
Opodatkowanie
Opodatkowana jest
tylko wartość kapitału
podatkiem od
zakładowego lub
czynności
cywilnoprawnych podwyższenia
kapitału zakładowego
(PCC)
(stawka 0,5%)
Opodatkowanie
Nie
pożyczek od
wspólnika do
spółki z
podatkiem od
czynności
cywilnoprawnych
(PCC)

cała wartość wkładu jest
opodatkowana (stawka
0,5%)

Opodatkowana jest tylko
wartość kapitału zakładowego
lub podwyższenia kapitału
zakładowego (stawka 0,5%)

tak (stawka 0,5%)

Nie

https://tozalezy.com/ - zapraszamy na nasz blog prawniczy

