SPRAWNA SPÓŁKA / Cykl GACH MIZIŃSKA / CZ. 2

Częste zmiany przepisów, wielość ich interpretacji, możliwości stosowania, zawiłości
prawne i podatkowe, mnogość instrumentów, form i dróg usprawniania działalności spółki,
to tylko niektóre z szeregu wyzwań przed jakimi stoją wspólnicy spółek, zarządzający nimi,
dyrektorzy finansowi, księgowi.
W cyklu SPRAWNA SPÓŁKA MŚP sygnalizujemy owe możliwości i ścieżki, wskazujemy
obszary dla których istotne jest przeprowadzenie audytu spółki przed podejmowaniem
różnych działań, a także dzielimy się istotnymi kwestiami mogącymi mieć/mającymi wpływ
na decyzje w spółkach, dotyczącymi zmian w prawie, kwestii podatkowych,
czy dotyczącymi różnego rodzaju umów, modeli, form finansowania dla danego biznesu czy
restrukturyzacji. Będziemy dokładać starań, aby każdorazowo była to przydatna dawka
informacji istotnych dla sprawnego prowadzenia i rozwoju biznesu.
W cz. 2 cyklu SPRAWNA SPÓŁKA MŚP przedstawiamy zbiorczą tabelę porządkującą rodzaje
spółek wg naszych subiektywnych kategorii wraz z naszymi komentarzami na co wybierając
rodzaj spółki warto zwrócić uwagę pod kątem prawnym oraz podatkowym.

#SprawnaSpolkaCywilna

RODZAJ
SPÓŁKI

ZASADY
OGÓLNE

MINIMALNY
KAPITAŁ

PROWADZENIE
SPRAW SPÓŁKI,
REPREZENTACJA

ORGANY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
ZOBOWIĄZANIA
CYWILNOPRAWNE ORAZ
PUBLICZNOPRAWNE

ZASADY
OPODATKOWANIA

ZAGADNIENIA,
NA KTÓRE
W KANCELARII
GACH MIZIŃSKA
ZWRACAMY
SZCZEGÓLNĄ
UWAGĘ

RESTRUKTURYZACJE

FINANSOWANIE

AUDYTY

SPÓŁKA
CYWILNA

Spółka cywilna
nie jest
odrębnym
podmiotem
prawa,
jest to stosunek
obligacyjny.
Nie podlega
wpisowi do KRS,
jej Wspólnicy
będący osobami
fizycznymi
podlegają
natomiast
wpisowi do
CEIDG jako
odrębni
przedsiębiorcy.

Brak.

O ile umowa
spółki nie stanowi
inaczej każdy
Wspólnik może
bez uprzedniej
uchwały
wspólników
prowadzić
sprawy, które nie
przekraczają
zakresu zwykłych
czynności spółki.
W braku
odmiennej
umowy
lub uchwały
wspólników,
każdy Wspólnik
jest umocowany
do
reprezentowania
spółki w takich
granicach,
w jakich jest
uprawniony
do prowadzenia
jej spraw.

Obligatoryjne:
Brak.

Wspólnicy
odpowiadają
za zobowiązania
spółki solidarnie
całym swoim
majątkiem
obecnym
i przyszłym.

Spółka cywilna
nie jest
samodzielnym
podatnikiem
podatku
dochodowego.
Opodatkowaniu
podlegają Wspólnicy
zależnie od swojego
statusu (podatnicy
CIT - wg stawki 19%
lub 9%, podatnicy
PIT – wg stali
podatkowej 18%, 32%
lub podatkiem
liniowym wg stawki
19%). Możliwie jest
w pewnych
warunkach
opodatkowanie
zryczałtowanym
podatkiem od
przychodów
ewidencjonowanych
albo kartą
podatkową.

Nabyty
lub wniesiony
do tej spółki
majątek
stanowi
wspólność łączną
Wspólników.

Nie ma
możliwości
połączenia się
ze spółką
cywilną.

Może
skorzystać
z typowych
form
finansowania.

Możliwy
audyt
prawny
oraz
podatkowy.

Nie podlega
podziałowi,
może być
natomiast
przekształcona
w inną spółkę
handlową.

Nie może
emitować
obligacji.

(UMOWA)

Umowa
w zwyklej formie
pisemnej.

Wkładem
do spółki
mogą być
rzeczy
lub prawa
oraz
świadczenie
usług.

Względnie
obligatoryjne:
Brak.
Fakultatywne:
Brak.

Analogiczna
zasada
odpowiedzialności
za zaległości
publicznoprawne.

Spółka cywilna jest
samodzielnym
podatnikiem VAT.

Spółka nie
posiada
odrębnego
majątku.
Składając pozew
należy pozwać
wszystkich
Wspólników.
Wspólnicy
ponoszą solidarną
odpowiedzialność
za zaległości
cywilnoprawne
oraz
publicznoprawne.

#SprawnaSpolkaJawna
#SprawnaSpolka

RODZAJ
SPÓŁKI

ZASADY
OGÓLNE

MINIMALNY
KAPITAŁ

PROWADZENIE
SPRAW SPÓŁKI,
REPREZENTACJA

ORGANY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ZOBOWIĄZANIA
CYWILNO-PRAWNE
ORAZ PUBLICZNOPRAWNE

ZASADY
OPODATKOWANIA

ZAGADNIENIA,
NA KTÓRE
W KANCELARII
GACH MIZIŃSKA
ZWRACAMY
SZCZEGÓLNĄ
UWAGĘ

RESTRUKTURYZACJE

FINANSOWANIE

AUDYTY

SPÓŁKA
JAWNA

Spółka
powstaje
w momencie
rejestracji
w KRS.
Pomimo braku
osobowości
prawnej może
po rejestracji
w KRS
nabywać prawa
i zaciągać
zobowiązania,
pozywać i być
pozywaną.

Brak.

O ile umowa
współki nie
stanowi inaczej
każdy Wspólnik
ma prawo
i obowiązek
prowadzenia
spraw spółki
z zakresu
zwykłego
Zarządu.

Obligatoryjne:
Brak.

Każdy Wspólnik spółki
jawnej odpowiada bez
ograniczenia całym
swoim majątkiem
solidarnie
z pozostałymi
Wspólnikami
oraz ze spółką
za zobowiązania
spółki.
Odpowiedzialność
ta materializuje się
jednak dopiero
z chwilą,
gdy egzekucja
względem spółki
okaże się
bezskuteczna
(subsydiarny charakter
odpowiedzialności).

Spółka jawna nie
jest samodzielnym
podatnikiem
podatku
dochodowego.

Wspólnicy
ponoszą
odpowiedzialność
za zobowiązania
spółki całym
swoim majątkiem
z pozostałymi
Wspólnikami
i spółką,
z uwzględnieniem
zasad
odpowiedzialności
subsydiarnej.

Spółki osobowe
mogą łączyć się
pomiędzy sobą
tylko poprzez
zawiązanie
spółki
kapitałowej.

Może
skorzystać
z typowych
form
finansowania.

Możliwy
audyt
prawny
oraz
podatkowy.

(SPÓŁKA
OSOBOWA)

Umowa
w formie
pisemnej
pod rygorem
nieważności.
Może być
założona także
w trybie S24.

Przedmiotem
wkładu
do spółki może
własność
rzeczy
i innych praw,
świadczenie
usług oraz
pracy.
Wniesienie
wkładu
prowadzi
do
podwyższenia
udziału
kapitałowego
Wspólnika.

Ponad zwykły
Zarząd wymagana
jest zgoda
wszystkich
Wspólników,
chyba, że dotyczy
czynności nagłej.
O ile umowa
spółki nie stanowi
inaczej każdy
Wspólnik
ma prawo
i obowiązek
reprezentacji
spółki.

Względnie
obligatoryjne:
Brak.
Fakultatywne:
Brak.

Wspólnik spółki jawnej
odpowiada całym
swoim majątkiem
solidarnie
ze spółką
i z pozostałymi
Wspólnikami
za zaległości
podatkowe spółki
(odpowiedzialność
osoby trzeciej).

Opodatkowaniu
podlegają
Wspólnicy zależnie
od swojego statusu
(podatnicy CIT
wg stawki 19%
lub 9%,
podatnicy PIT
wg stali podatkowej
18%, 32% lub
podatkiem liniowym
wg stawki 19%).
Możliwie jest
w pewnych
warunkach
opodatkowanie
zryczałtowanym
podatkiem
od przychodów
ewidencjonowanych
albo kartą
podatkową.
Spółka jawna jest
samodzielnym
podatnikiem VAT.

Nie podlega
podziałowi.
Spółka jawna
może być
przekształcona
w inną spółkę
handlową.
Nie jest
możliwe
łączenie,
ani
przekształcenie
spółki
w likwidacji
albo upadłości.

Nie może
emitować
obligacji.

#SprawnaSpolkaPartnerska

RODZAJ
SPÓŁKI

ZASADY
OGÓLNE

MINIMALNY
KAPITAŁ

PROWADZENIE
SPRAW SPÓŁKI,
REPREZENTACJA

ORGANY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ZOBOWIĄZANIA
CYWILNO-PRAWNE
ORAZ PUBLICZNOPRAWNE

ZASADY
OPODATKOWANIA

ZAGADNIENIA,
NA KTÓRE
W KANCELARII GACH
MIZIŃSKA ZWRACAMY
SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

RESTRUKTURYZACJE

FINANSOWANIE

AUDYTY

SPÓŁKA
PARTNERSKA

Partnerem
może być
wyłącznie
osoba fizyczna
posiadająca
uprawnienia
do
wykonywania
wolnego
zawodu
wskazanego
w KSH.

Brak.

O ile umowa
spółki nie stanowi
inaczej każdy
Wspólnik ma
prawo
i obowiązek
prowadzenia
spraw spółki
z zakresu
zwykłego
Zarządu. Ponad
zwykły Zarząd
wymagana jest
zgoda wszystkich
Wspólników,
chyba, że dotyczy
czynności nagłej.
O ile umowa
nie stanowi
inaczej, każdy
Partner ma prawo
reprezentowania
spółki.
Istnieje możliwość
powołania
Zarządu, który
będzie wówczas
uprawniony
do prowadzenia
spraw spółki i jej
reprezentowania.

Obligatoryjne:
Brak.

O ile umowa nie
stanowi inaczej
Partner nie ponosi
odpowiedzialności
za zobowiązania spółki
powstałe w związku
z wykonywaniem
przez pozostałych
Partnerów wolnego
zawodu w spółce.
Nie ponosi też
odpowiedzialności
za zobowiązania spółki
będące następstwem
działań lub zaniechań
osób zatrudnionych
przez spółkę,
które podlegały
kierownictwu innego
Partnera przy
świadczeniu usług
związanych
z przedmiotem
działalności spółki.
Wspólnik spółki
partnerskiej
odpowiada całym
swoim majątkiem
solidarnie ze spółką
i z pozostałymi
Wspólnikami
za zaległości
podatkowe spółki
partnerskiej.

Spółka partnerska
nie jest
samodzielnym
podatnikiem
podatku
dochodowego.

Spółka partnerska może
być powołana
do wykonywania tylko
zawodów: adwokata,
aptekarza, architekta,
inżyniera budownictwa,
biegłego rewidenta,
brokera
ubezpieczeniowego,
doradcy podatkowego,
maklera papierów
wartościowych, doradcy
inwestycyjnego,
księgowego, lekarza,
lekarza dentysty, lekarza
weterynarii, notariusza,
pielęgniarki, położnej,
fizjoterapeuty, radcy
prawnego, rzecznika
patentowego,
rzeczoznawcy
majątkowego
i tłumacza przysięgłego.
W przypadku powołania
zarządu w zakresie
struktury i organizacji
zarządu
oraz odpowiedzialności
cywilnoprawnej jego
członków, stosuje się
odpowiednio przepisy
dotyczące spółki z o.o.

Spółki
osobowe
mogą łączyć
się pomiędzy
sobą tylko
poprzez
zawiązanie
spółki
kapitałowej.

Może
skorzystać
z typowych
form
finansowania

Możliwy
audyt
prawny
oraz
podatkowy.

(SPÓŁKA
OSOBOWA)

Spółka
powstaje
w momencie
rejestracji
w KRS.
Wpisana
do rejestru
może nabywać
prawa
i zaciągać
zobowiązania,
pozywać
i być pozywana.
Umowa spółki
powinna zostać
zawarta
w formie
pisemnej
pod rygorem
nieważności.

Przedmiotem
wkładu
do spółki może
własność
rzeczy
i innych praw,
świadczenie
usług
oraz pracy.
Wniesienie
wkładu
prowadzi
do
podwyższenia
udziału
kapitałowego
wspólnika.

Względnie
obligatoryjne:
Brak.
Fakultatywne:
Brak.

Opodatkowaniu
podlegają
Wspólnicy
zależnie
od swojego
statusu (podatnicy
CIT wg stawki 19%
lub 9%,
podatnicy PIT wg
stali podatkowej
18%, 32% lub
podatkiem
liniowym
wg stawki 19%).
Nie jest możliwy
wybór form
zryczałtowanych.
Spółka partnerska
jest
samodzielnym
podatnikiem VAT.

Spółka
partnerska
może zostać
przyłączona
do spółki
kapitałowej.
Nie podlega
podziałowi.
Spółka
partnerska
może być
przekształcona w inną
spółkę
handlową.
Nie jest
możliwe
łączenie, ani
przekształcenie spółki
w likwidacji
albo
upadłości.

Nie może
emitować
obligacji.

#SprawnaSpolkaKomandytowa

RODZAJ
SPÓŁKI

ZASADY OGÓLNE

MINIMALNY
KAPITAŁ

PROWADZENIE
SPRAW SPÓŁKI,
REPREZENTACJA

ORGANY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
ZOBOWIĄZANIA
CYWILNO-PRAWNE
ORAZ PUBLICZNOPRAWNE

ZASADY
OPODATKOWANIA

ZAGADNIENIA,
NA KTÓRE
W KANCELARII
GACH MIZIŃSKA
ZWRACAMY
SZCZEGÓLNĄ
UWAGĘ

RESTRUKTURYZACJE

FINANSOWANIE

AUDYTY

SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

Spółka powinna
mieć co najmniej
dwóch
Wspólników,
z których jeden
będzie
Komandytariuszem, a drugi
Komplementariuszem.

Brak.

Prowadzenie
spraw spółki:
Komplementariusz
jak wspólnik sp. j.
Komandytariusz
nie ma prawa
ani obowiązku
prowadzenia spraw
spółki, chyba że
umowa spółki
stanowi inaczej.

Obligatoryjne:
Brak.

Za zobowiązania
spółki
komandytowej
odpowiadają
solidarnie ze sobą
i ze spółką
Wspólnicy.
przy czym
Komplementariusz
odpowiada bez
ograniczeń,
natomiast
odpowiedzialność
Komandytariusza
jest ograniczona
generalnie do
wysokości sumy
komandytowej.

Spółka
komandytowa
nie jest
samodzielnym
podatnikiem
podatku
dochodowego.

Komandytariusz
ponosi
odpowiedzialność
za zobowiązania
do wysokości sumy
komandytowej,
przy czym jest
wolny od tej
odpowiedzialności
w granicach wkładu
wniesionego
do spółki.

Spółki osobowe
mogą łączyć się
pomiędzy sobą
tylko poprzez
zawiązanie
spółki
kapitałowej.

Może
skorzystać
z typowych
form
finansowania.

Możliwy
audyt
prawny
oraz
podatkowy.

(SPÓŁKA
OSOBOWA)

Wspólnicy mogą
posiadać dowolną
formę prawną.
Spółka powstaje
w momencie
rejestracji
w KRS, Wpisana
do rejestru może
nabywać prawa
i zaciągać
zobowiązania,
pozywać i być
pozywana.
Umowa spółki
powinna zostać
zawarta
w formie aktu
notarialnego.
Możliwe jest
założenie tego
rodzaju spółki
w trybie S24.

Przedmiotem
wkładu
do spółki może
własność
rzeczy
i innych praw,
świadczenie
usług
oraz pracy.
Wniesienie
wkładu
prowadzi
do
podwyższenia
udziału
kapitałowego
wspólnika.

Reprezentacja:
Komplementariusz
ma prawo
i obowiązek.
Komandytariusz
może
reprezentować
spółkę tylko
jako pełnomocnik.

Względnie
obligatoryjne:
Brak.
Fakultatywne:
Brak.

Za zaległości
podatkowe
odpowiada całym
swoim majątkiem
Komplementariusz
solidarnie ze spółką
i z pozostałymi
Wspólnikami
(przy czym
Komandytariusz
lub
Komandytariusze
takiej
odpowiedzialności
nie ponoszą).

Opodatkowaniu
podlegają
Wspólnicy
zależnie
od swojego
statusu (podatnicy
CIT wg stawki 19%
lub 9%, podatnicy
PIT wg stali
podatkowej 18%,
32%
lub podatkiem
liniowym
wg stawki 19%).
Spółka
komandytowa
jest
samodzielnym
podatnikiem VAT.

Spółka
komandytowa
może zostać
przejęta przez
spółkę
kapitałową.
Nie podlega
podziałowi.
Spółka
komandytowa
może być
przekształcona
w inną spółkę
handlową.
Nie jest
możliwe
łączenie, ani
przekształcenie
spółki
w likwidacji
albo upadłości.

Nie może
emitować
obligacji.

#SprawnaSpolkaKomandytowoAkcyjna

RODZAJ
SPÓŁKI

ZASADY
OGÓLNE

MINIMALNY
KAPITAŁ

PROWADZENIE
SPRAW
SPÓŁKI,
REPREZENTACJA

ORGANY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
ZOBOWIĄZANIA
CYWILNO-PRAWNE
ORAZ PUBLICZNOPRAWNE

ZASADY
OPODATKOWANIA

ZAGADNIENIA,
NA KTÓRE
W KANCELARII
GACH MIZIŃSKA
ZWRACAMY
SZCZEGÓLNĄ
UWAGĘ

RESTRUKTURYZACJE

FINANSOWANIE

AUDYTY

SPÓŁKA
KOMANDYTOWOAKCYJNA

Spółka powinna
mieć co
najmniej dwóch
Wspólników,
z których
jeden będzie
Komplementariuszem, a drugi
Akcjonariuszem.

Minimalny kapitał
zakładowy
50 000 zł,
dzieli się
na akcje
o równej wartości
nominalnej,
co najmniej 1 gr.

Prowadzenie
spraw spółki:
Każdy
Komplementariusz ma prawo
i obowiązek
prowadzenia
spraw spółki,
chyba że statut
stanowi inaczej.

Obligatoryjne:
Walne
Zgromadzenie.

Odpowiedzialność
za zobowiązania
spółki ponoszą
wraz ze spółką
solidarnie
Komplementariusze
spółki,
Akcjonariusze nie
ponoszą takiej
odpowiedzialności.

Opodatkowanie
podatkiem
dochodowym
dwustopniowe:
- Na poziomie spółki
CIT wg stawki
podstawowej 19%,
lub stawki
preferencyjnej 9%
(przy spełnieniu
określonych
wymogów
prawnych).
- Na poziomie
Wspólnika – 19%
od wypłaconej
dywidendy z akcji
(w przypadku
Wspólników
podatników CIT
możliwość
skorzystania
w pewnych
warunkach
ze zwolnienia
od podatku) oraz
19% od udziału
Komplementariusza
w zysku takiej spółki.

Wyłącznie
odpowiedzialności
Akcjonariuszy
za zobowiązania
cywilnoprawne oraz
zaległości
podatkowe.

Spółki osobowe
mogą łączyć się
pomiędzy sobą
tylko poprzez
zawiązanie
spółki
kapitałowej.
Spółka taka
może być
jednak
przyłączona
do spółki
kapitałowej.

Może
skorzystać
z typowych
form
finansowania.

Możliwy
audyt
prawny
oraz
podatkowy.

(SPÓŁKA
OSOBOWA)

Wspólnicy
mogą posiadać
dowolną formę
prawną.
Spółka
powstaje w
momencie
rejestracji w
KRS, Wpisana
do rejestru
może nabywać
prawa
i zaciągać
zobowiązania,
pozywać i być
pozywana.
Statut spółki
komandytowoakcyjnej
powinien zostać
sporządzony
w formie aktu
notarialnego.

Podwyższenie
kapitału
zakładowego
wymaga zmiany
statutu
i następuje
w drodze emisji
nowych akcji
lub podwyższenia
wartości
nominalnej
dotychczasowych akcji.

Reprezentacja:
Komplementariusz ma prawo
i obowiązek.
Akcjonariusz
może
reprezentować
spółkę tylko
jako
pełnomocnik

Względnie
obligatoryjne:
Rada
Nadzorcza,
o ile
Akcjonariuszy
jest więcej
niż 25
(co najmniej 26).
Fakultatywne:
Rada
Nadzorcza.

Analogicznie
kształtuje się
odpowiedzialność
za zaległości
podatkowe spółki
komandytowoakcyjnej.

Spółka
komandytowoakcyjna jest
samodzielnym
podatnikiem VAT.

Spółka
komandytowoakcyjna, mimo że
jest spółką osobową
opodatkowana
jest tak jak spółka
kapitałowa.

Nie podlega
podziałowi.
Spółka
komandytowoakcyjna
może być
przekształcona
w inną spółkę
handlową.
Nie jest możliwe
łączenie,
ani
przekształcenie
spółki
w likwidacji
albo upadłości.

Może
emitować
obligacje.

#SprawnaSpolkaZoo

RODZAJ
SPÓŁKI

ZASADY OGÓLNE

MINIMALNY
KAPITAŁ

PROWADZENIE
SPRAW SPÓŁKI,
REPREZENTACJA

ORGANY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
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AUDYTY

SPÓŁKA
Z O.O.

Wspólnikiem może
być dowolny podmiot
prawa jednak
założycielem
1-osobowej
sp. z o.o. nie może
być inna
1-osobowa sp. z o.o.
Spółka z o.o. uzyskuje
osobowość prawną
w dacie rejestracji
do KRS (jest osobą
prawną).
Od momentu
zawiązania do wpisu
do KRS może działać
jako spółka z o.o
w organizacji.
Spółka z o.o. posiada
własny majątek,
może pozywać
i może być
pozywana, bez
ograniczeń może
zaciągać
zobowiązania.

Minimalny kapitał
zakładowy
5 000 zł,
Wartość
nominalna udziału
nie może być
niższa niż 50 zł.

Zarząd prowadzi
sprawy spółki.
Jeżeli umowa
spółki nie zawiera
żadnych
postanowień
w tym
przedmiocie,
do składania
oświadczeń
w imieniu spółki
(reprezentacja)
wymagane jest
współdziałanie
dwóch Członków
Zarządu albo
jednego Członka
Zarządu łącznie
z Prokurentem.

Obligatoryjne:
Zarząd,
Zgromadzenie
Wspólników.

Odpowiedzialność
za zobowiązania
ponosi sama spółka
swoim majątkiem.
Jeżeli egzekucja
przeciwko spółce
okaże się
bezskuteczna, może
pod pewnymi
warunkami wejść
w grę solidarna
odpowiedzialność
Członków Zarządu.

Możliwość
solidarnej
odpowiedzialności Członków
Zarządu
za zobowiązania
cywilnoprawne
i zaległości
publicznoprawne.

Spółki
kapitałowe
mogą łączyć się
pomiędzy sobą
oraz ze
spółkami
osobowymi,
jednak spółka
osobowa nie
może być
spółką
przejmującą
ani spółką
nowozawiązaną.

Może
skorzystać
z typowych
form
finansowania

Możliwy
audyt
prawny
oraz
podatkowy.

Względnie
fakultatywne:
Rada
Nadzorcza lub
Komisja
Rewizyjna,
o ile
Wspólników
jest więcej
niż 25
(co najmniej 26),
a kapitał
zakładowy
przekracza
500 000 zł.

Opodatkowanie
podatkiem
dochodowym
dwustopniowe:
- Na poziomie
spółki CIT
wg stawki
podstawowej
19%, lub stawki
preferencyjnej
9% (przy
spełnieniu
określonych
wymogów
prawnych).
- Na poziomie
Wspólnika –
19%
od wypłaconej
dywidendy
(w przypadku
Wspólników
podatników CIT
możliwość
skorzystania
w pewnych
warunkach
ze zwolnienia
od podatku).

(SPÓŁKA
KAPITAŁOWA)

Umowa powinna
zostać zawarta
w formie aktu
notarialnego, możliwe
także założenie
w trybie S24.

Możliwość
wydania udziałów
uprzywilejowanych, m.in.
co do głosu czy
dywidendy.
Przedmiotem
wkładu do spółki
nie może być
prawo
niezbywalne
lub świadczenie
pracy albo
też usług.
Podwyższenie
kapitału może się
wiązać
z wydaniem
nowych udziałów
lub
podwyższeniem
wartości
nominalnej
dotychczasowych
udziałów.

Fakultatywne:
Rada
Nadzorcza
lub
Komisja
Rewizyjna.

Możliwa jest także
odpowiedzialność
Członków Zarządu
spółki za zaległości
podatkowe
spółki z o.o. jeżeli
egzekucja
z majątku spółki
okaże się w całości
lub w części
bezskuteczna
i nie zajdą
okoliczności
wyłączające tę
odpowiedzialność.

Spółka z o.o.
jest
samodzielnym
podatnikiem
VAT.

Spółkę z o.o
można podzielić
na dwie albo
więcej spółek
kapitałowych.
Spółka z o.o
może być
przekształcona
w inną spółkę
handlową.
Nie jest
możliwe
łączenie,
podział, ani
przekształcenie
spółki
w likwidacji
albo upadłości.

Może
emitować
obligacje.

#SprawnaSpolkaAkcyjna
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AKCYJNA

Wspólnikiem może
być dowolny podmiot
prawa, jednak
założycielem
jednoosobowej spółki
akcyjnej nie może być
1-osobowa sp. z o.o.

Minimalny kapitał
zakładowy
100.000 zł, dzieli
się na akcje
o równej wartości
nominalnej
co najmniej 1 gr.

Prowadzenie
spraw spółki:
Zarząd
prowadzi
sprawy spółki.

Obligatoryjne:
Zarząd,
Rada
Nadzorcza,
Zgromadzenie
Akcjonariuszy.

Odpowiedzialność za
zobowiązania
ponosi sama
spółka swoim
majątkiem.

Względnie
obligatoryjne:
Brak.

Brak
odpowiedzialności
Akcjonariuszy.

Spółki kapitałowe
mogą łączyć się
pomiędzy sobą oraz
ze spółkami
osobowymi, jednak
spółka osobowa
nie może być spółką
przejmującą ani spółką
nowozawiązaną.

Możliwy
audyt
prawny
oraz
podatkowy.

Akcjonariusz
może uzyskać
akcje zwykłe
lub
uprzywilejowane.

Akcjonariusz
jest wolny
od
odpowiedzialności za
zobowiązania
cywilno-prawne
i zaległości
podatkowe. Za
te ostatnie
może ponosić
odpowiedzialno
ść o ile jest
jednocześnie
Członkiem
Zarządu .spółki.

Może
skorzystać
z typowych
form
finansowania.

Spółka akcyjna
uzyskuje osobowość
prawną w dacie
rejestracji do KRS
(jest osobą prawną).

Opodatkowanie
podatkiem
dochodowym
dwustopniowe:
- Na poziomie
spółki CIT
wg stawki
podstawowej 19%
lub stawki
preferencyjnej 9%
(przy spełnieniu
określonych
wymogów
prawnych).
- Na poziomie
Wspólnika – 19%
od wypłaconej
dywidendy
(w przypadku
wspólników
podatników CIT
możliwość
skorzystania
w pewnych
warunkach
ze zwolnienia
od podatku).

(SPÓŁKA
KAPITAŁOWA)

Od momentu
zawiązania do wpisu
do KRS może działać
jako spółka akcyjna
w organizacji.
Spółka akcyjna
posiada własny
majątek, może
pozywać i może być
pozywana, bez
ograniczeń może
zaciągać
zobowiązania.
Statut spółki akcyjnej
powinien zostać
sporządzony w formie
aktu notarialnego.

Przedmiotem
wkładu do spółki
nie może być
prawo
niezbywalne
lub świadczenie
pracy albo też
usług.
Podwyższenie
kapitału może się
wiązać z
wydaniem
nowych akcji
lub
podwyższeniem
wartości
nominalnej
dotychczasowych
akcji.

Reprezentacja:
Jeżeli umowa
spółki nie
zawiera
żadnych
postanowień
w tym
przedmiocie,
do składania
oświadczeń
w imieniu spółki
wymagane jest
współdziałanie
dwóch
Członków
Zarządu albo
jednego
Członka
Zarządu łącznie
z Prokurentem.

Fakultatywne:
Brak.

Za zaległości
podatkowe
spółki akcyjnej
odpowiadają
solidarnie
całym swoim
majątkiem
Członkowie jej
Zarządu, jeżeli
egzekucja
z majątku spółki
okazała się
w całości
lub w części
bezskuteczna
i nie zaszły
okoliczności
wyłączające tę
odpowiedzialność.

Spółka akcyjna
jest
samodzielnym
podatnikiem VAT.

Do założenia
wymagany jest
stosunkowo
wysoki kapitał
zakładowy.

Spółkę akcyjną można
podzielić na dwie
albo więcej spółek
kapitałowych.
Nie jest dopuszczalny
podział spółki
akcyjnej, jeżeli kapitał
zakładowy nie został
pokryty w całości.
Spółka akcyjna może
być przekształcona
w inną spółkę
handlową.
Nie jest możliwe
łączenie, podział, ani
przekształcenie spółki
w likwidacji
albo upadłości.

Może
emitować
obligacje.

#SprawnaSpolkaWorganizacji
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SPÓŁKA
Z O.O
LUB
SPÓŁKA
AKCYJNA
W
ORGANIZACJI

Spółką
w organizacji
może być tylko
spółka z o.o.
lub spółka akcyjna
w okresie pomiędzy
zawarciem umowy
(w przypadku spółki
z ograniczoną
odpowiedzialnością)
lub zawiązaniem
spółki akcyjnej,
a wpisem tych
spółek
do rejestru
przedsiębiorców
KRS.

Kapitał
zakładowy
spółki
kapitałowej w
organizacji
jest
pochodną
kapitału
zakładowego
spółki po jej
wpisie
do rejestru
przedsiębiorców KRS.

Spółka
w organizacji
jest
reprezentowa
na przez
Zarząd
lub
Pełnomocnika
powołanego
jednomyślną
uchwałą
Zgromadzenia
Wspólników.

Fakultatywny:
Zarząd.

Za zobowiązania
zaciągnięte przez
spółkę w organizacji
odpowiada spółka
oraz osoby,
które działały w jej
imieniu, jak również
Wspólnicy/
Akcjonariusze
do wartości
niewniesionego
wkładu na pokrycie
akcji lub udziałów.
Jest to
odpowiedzialność
solidarna.
Za zaległości
podatkowe spółki
w organizacji
odpowiadają
solidarnie całym
swoim majątkiem
Członkowie Zarządu
spółki (względnie jej
Pełnomocnik lub
w przypadku jego
braku Wspólnicy)
jeżeli egzekucja
z majątku spółki
okazała się w całości
lub w części
bezskuteczna i nie
zaszły okoliczności
wyłączające tę
odpowiedzialność.

Jak spółka
docelowa

Spółka kapitałowa
w organizacji jest
ułomną osobą
prawną
o tymczasowym
charakterze.
Jeśli spółka
docelowa nie
zostanie wpisana
do KRS konieczne
będzie
przeprowadzenie
likwidacji spółki
kapitałowej
w organizacji.

Czynność
restrukturyzacyjne powinny
zostać
przeprowadzone
po wpisie spółki
docelowej
do KRS. .

Spółka
kapitałowa
może
teoretycznie
zaciągać
zobowiązania,
także
finansowe.
W praktyce
dokonuje się
tego już
z poziomu
podmiotu
wpisanego
do KRS.

Możliwy
audyt
prawny
oraz
podatkowy.

Spółka ta może
we własnym imieniu
nabywać prawa
i zaciągać
zobowiązania.
Do spółek
kapitałowych
w sprawach
nieuregulowanych
odrębnie stosuje się
odpowiednio
przepisy dotyczące
spółki docelowej.

#SprawnaSpolkaPSA

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
W piątek 2 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o prostej spółce akcyjnej.
Sprawdź więcej informacji w artykule:

#SprawnaSpolka

Na co wybierając rodzaj spółki warto zwrócić uwagę pod kątem podatkowym?
- Podejmując decyzję o wspólnym prowadzeniu działalności ze wspólnikiem lub wspólnikami w formie spółki trzeba się także
zastanowić nad kwestiami opodatkowania, w tym w szczególności nad opodatkowaniem podatkiem dochodowym. Czy bardziej
korzystne biorąc pod uwagę także osobistą sytuację wspólników, ich formę prawną czy też przyszłe plany względem spółki, będzie
założenie spółki osobowej czy też jednak funkcjonowanie w formule spółki kapitałowej (spółka z o.o., spółka akcyjna).
Przypomnijmy, że w przypadku spółek osobowych (poza spółką komandytowo-akcyjną) opodatkowaniu podatkiem dochodowym
podlegają sami wspólnicy takiej spółki, co oznacza jednokrotne opodatkowanie dochodów. W przypadku spółek kapitałowych
kusząca z kolei może się wydawać możliwość zastosowania 9% stawki CIT.
Warto przy tym pamiętać, że możliwe jest zawsze zależnie od potrzeb czy zmiany sytuacji - przekształcenie prowadzonej
działalności lub przeprowadzenie innych zmian w strukturze podmiotów, które mogą mieć także wpływ na zakres i sposób
opodatkowania samej spółki czy też wspólników. - Małgorzata Gach, radca prawny, doradca podatkowy, partner
w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA, kierujący praktyką podatki, restrukturyzacje oraz audyty, autorka bloga
podatkiwspolkach.pl, prawo-dla-ksiegowych.pl oraz ocenachtransferowych.pl.

#SprawnaSpolka

Na co wybierając rodzaj spółki warto zwrócić uwagę pod kątem prawnym?
- Wybierając formę prowadzonej działalności warto mieć na uwadze perspektywę rozwoju takiego podmiotu, możliwość jego
zbywania, przeprowadzenia sukcesji, zmiany składu osobowego, czy wejścia inwestora do takiego podmiotu. Jeśli chcemy podmiot
dokapitalizować lub np. rozważamy w perspektywie 2-3 lat jego sprzedaż, to warto rozważyć te formy prawne, które z założenia
wiążą się z elastycznym składem osobowym. Spółki kapitałowe charakteryzują się tym, że wspólnicy mogą nabywać i zbywać
posiadane akcje czy udziały swobodnie. Inaczej jest w odniesieniu do spółek osobowych, gdzie ten substrat osobowy jest
najważniejszy a przez to zmiana składu osobowego wspólników wymaga dodatkowych zgód wspólników. Podejmując decyzję
dotyczącą formy takiej spółki warto także mieć na względzie odpowiedzialność za zobowiązania spółki oraz zakres
odpowiedzialności Zarządu. Przy działalności wysoce ryzykownej zdecydowanie optymalniejszym rozwiązaniem jest z oczywistych
względów wybór jednej ze spółek kapitałowych, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej (to zdecydowanie
przy większym rozmiarze działalności). Inną możliwością jest także ukształtowanie spółki jako spółki komandytowej,
z komplementariuszem, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To o czym należy pamiętać, to to, że każdy
z rodzajów spółek ma swoje zalety i wady. Ważne jest, aby dostosować rodzaj spółki do potrzeb właścicieli – wspólników oraz
osób zarządzających takimi podmiotami. Każdą spółkę trzeba więc tak wybrać i ukształtować, aby była uszyta na miarę potrzeb
właścicieli i zarządzających. Służy temu prawidłowy wybór formy prawnej oraz ukształtowanie dokumentów korporacyjnych spółki
w taki sposób, aby zabezpieczyć prawnie wspólników. - Joanna Mizińska, adwokat, partner w kancelarii prawnej GACH
MIZIŃSKA, kierujący praktyką spółki, umowy oraz finansowanie, autorka bloga sprzedazudzialowwspolcezoo.pl oraz
biznesiprawo.pl.
Miłego dnia!
Wspólnicy kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA
SPRAWDŹ TAKŻE:

„SPRAWNA SPÓŁKA CZYLI JAKA? – WPROWADZENIE DO CYKLU SPRAWNA SPÓŁKA MŚP GACH MIZIŃSKA / CZ. 1

Poradniki prawno-podatkowe z zakresu naszych specjalizacji

SPRAWDŹ W JAKIM ZAKRESIE DORADZAMY MŚP:

Prawo i podatki dla MŚP - lokalnie w Krakowie
i na odległość w całej Polsce.
Analizujemy, projektujemy i realizujemy
– naszym celem jest bowiem bieżące,
projektowe i procesowe wsparcie właścicieli,
wspólników, przedstawicieli zarządów,
dyrektorów finansowych i głównych
księgowych małych i średnich firm
oraz inwestorów w spółki w całym cyklu
życia i rozwoju spółki. Robimy to
od 20 lat i wspólnie z Tobą chcemy
mieć wpływ na sprawne
funkcjonowanie i rozwój
spółek MŚP w Polsce.

GACH MIZIŃSKA spółka jawna
ul. Sobieskiego 7/1
31-136 Kraków
T: +48 729 98 44 56
E: kancelaria@gm-legal.pl

gm-legal.pl

