
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość 

prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek handlowych (ustawa z 

dn. 15 września 2000 r., Dz. U. nr  94, poz. 1037, art. 151 – 300). 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać jednego lub większą liczbę wspólników, 

którymi mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne, czyli np. inne spółki. Jeżeli jednak spółka ma 

działać jako grupa producentów rolnych wymagane jest aby założycieli było co najmniej pięciu. 

 

Nazwa spółki może być wybrana dowolnie, powinna jednak zawierać oznaczenie „Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością”. Spółka może używać skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.” 

 

Etapy powoływania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to: 

 

• Zawarcie umowy spółki; 

• Wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału założycielskiego 

• Powołanie zarządu 

• Powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa 

spółki) 

• Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Umowa spółki z o.o. 

 

Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zgodnie z wymaganiami Kodeksu 

Spółek Handlowych umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać: 

1. Firmę, siedzibę i adres spółki 

2. przedmiot działalności spółki 

3. wysokość kapitału zakładowego 

4. określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział 

5. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników 

6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony 

Jeżeli wspólnikowi mają być przyznane szczególne korzyści lub jeżeli na wspólników mają być 

nałożone inne obowiązki wobec spółki – należy to określić w umowie spółki. 

Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, 

która jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą 

wspólników. 

 

Kapitał zakładowy spółki z o.o. 

 

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych. Wartość nominalna udziału nie 

może być niższa niż 50 złotych. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej 

wartości nominalnej. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w 

kapitale zakładowym powinny być równe i niepodzielne. 

Udziały mogą być pokrywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aport). Umowa spółki powinna 

szczegółowo określać przedmiot wkładu niepieniężnego, osobę wspólnika wnoszącego aport oraz 

liczbę i wartość nominalną udziałów objętych w zamian.  

 



Organy spółki z o.o. 

 

• Zgromadzenie Wspólników 

• Zarząd  

• Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna 

 

Zgromadzenie Wspólników 

 

Zgromadzenie Wspólników jest organem uchwałodawczym, decydującym o najważniejszych 

sprawach spółki.  

Podstawowe kompetencje Zgromadzenia Wspólników to:  

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z 

wykonania przez nich obowiązków,  

2. podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  

3. wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

4. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości (jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej), 

5. podejmowanie uchwał w przedmiocie zwrotu dopłat, umorzenia udziału, 

6. zmiana umowy spółki,   

7. powoływanie pełnomocników do zawarcia umów pomiędzy członkami zarządu, a spółką oraz w 

sporach między nimi, 

8. powzięcie uchwały co do dalszego istnienia spółki jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże 

stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału 

zakładowego, 

9. rozwiązanie spółki, przeniesienie jej siedziby za granicę, połączenie spółek, podział czy 

przekształcenie w inną spółkę handlową. 

 

Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd i  powinno odbyć się w terminie sześciu 

miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w umowie spółki, a 

także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane. 

 

Ponadto wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego 

mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jak również umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. 

 

Zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, 

chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

 

Przy podejmowaniu uchwał na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos, a w 

przypadku udziałów o nierównej wysokości jeden głos przypada na każde 10 złotych, chyba że 

umowa spółki przyznaje uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu niektórym członkom.  

Uprzywilejowanie to może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej i nie może 

przyznawać uprawnionemu więcej niż trzy głosy na jeden udział. 

 



Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy ksh lub umowa spółki nie 

stanowią inaczej. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia 

przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. 

Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech 

czwartych głosów. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał. 

 

Prawa i obowiązki wspólników 

 

Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi 

inaczej. 

Do praw wspólników należą m.in. :  

− prawo uczestnictwa i głosu na zgromadzeniu wspólników,  

− prawo zaskarżania uchwał,  

− prawo kontroli, 

− prawo udziału w zysku bilansowym, 

− prawo uczestnictwa w podziale zlikwidowanego majątku spółki, 

− prawo do wynagrodzenia za dostarczone spółce świadczenia niepieniężne, 

− prawo zwrotu wpłat na udział w razie redukcji kapitału zakładowego, umorzenia udziałów 

kosztem obniżenia kapitału zakładowego, nabycia przez spółkę własnych udziałów oraz 

przekształcenia spółki w spółkę akcyjną. 

 

Do podstawowych obowiązków wspólników spółki z ograniczona odpowiedzialnością należą: 

− pokrycie udziału w gotowce lub aportami, 

− dokonanie dopłat, których podstawowym celem jest pomnożenie kapitału obrotowego spółki  

− wyrównanie ubytku w kapitale zakładowym  

− dokonywanie okresowych świadczeń niepieniężnych, jeśli wynika to z aktu założycielskiego spółki.  

− inne obowiązki, np. sprawowanie zarządu, nadzoru, udział w Zgromadzeniu Wspólników. 

 

Umowa spółki może przewidywać udziały o szczególnych uprawnieniach w zakresie: 

− prawa głosu (dotyczy tylko udziałów o równej wartości nominalnej i nie może przyznawać 

uprawnionemu więcej niż trzy głosy na jeden udział) 

− prawa do dywidendy (na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać 

uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą 

udziałom nieuprzywilejowanym) 

− sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. 

 

Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej 

wysokości w stosunku do udziału.  

 

Prawo przewiduje trzy sposoby utraty statusu wspólnika: 

• zbycie udziału; 

• umorzenie udziału; 

• wyłączenie ze spółki. 

 

Zbycie udziału 

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane 

w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli według umowy spółki wspólnik 



może mieć tylko jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału. W wyniku podziału 

nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych. 

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może 

uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. 

Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce 

zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty 

spadkobierców niewstępujących do spółki. 

 

Umorzenie udziału 

Udział może być umorzony: 

− za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne)  

− bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) 

Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w 

szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi 

za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe 

od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 

ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.  

Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie zaistnienia określonego zdarzenia 

bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu 

przymusowym.  

 

Wyłączenie wspólnika 

Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na 

żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia 

stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Umowa spółki może przyznać to prawo, także 

mniejszej liczbie wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. 

Udziały wspólnika wyłączonego muszą być przejęte przez wspólników lub osoby trzecie.  

 

Zarząd 

 

Zarząd jest organem niezbędnym dla istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd 

prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Prawo członka zarządu do reprezentacji spółki dotyczy 

wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. 

 

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków (określa to umowa spółki). Do zarządu 

mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. 

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki 

stanowi inaczej. Można powołać zarówno każdego członka zarządu oddzielnie, jak i wszystkich 

członków zarządu na wspólną kadencję. Mandat członka wygasa z dniem odbycia zgromadzenia 

wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka zarządu. 

Mandat członka zarządu wygasa też wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu. 

 

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy a umowa nie stanowi inaczej, to członków zarządu obowiązują 

następujące zasady: 

− każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, 



− każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające 

zakresu zwykłych czynności spółki, pod warunkiem, ze żaden z członków zarządu nie sprzeciwi się 

jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki. W przeciwnym 

razie wymagana jest uchwała zarządu 

− uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni 

o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, 

− powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, a odwołać prokurę może 

każdy członek zarządu 

− umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa 

zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami 

zarządu. 

 

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu 

albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.  

 

Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 

uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 

organu.  

 

Odpowiedzialność 

Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka odpowiada całym swoim majątkiem, 

którego jako osoba prawna jest jedynym właścicielem i dysponentem. Wspólnicy odpowiadają  do 

wysokości swoich wkładów. 

 

Odpowiedzialność członków zarządu 

Członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem 

sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy. 

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, które powstały za ich 

kadencji. 

W przypadku zadłużenia spółki wierzyciele w pierwszej kolejności mogą zaspokoić swoje roszczenia z 

majątku, który posiada spółka. Wierzyciele nie mogą żądać od członków zarządu zaspokojenia swoich 

roszczeń w sytuacji, gdy zadłużona spółka posiada majątek i prowadzone jest przeciwko niej 

postępowanie egzekucyjne. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie 

zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.  

 

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie 

zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że 

niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło 

nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia 

postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. 

 

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna  

 

W spółce z o.o. można ustanowić zarówno radę nadzorczą jak i komisję rewizyjną. Organy te mogą 

funkcjonować równocześnie obok siebie, można także powołać albo samą radę albo samą komisję. 



Jeżeli wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. przekroczy wartość 500 000 zł i jednocześnie 

wspólników będzie więcej niż 25, powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest 

obowiązkowe. 

 

Zarówno rada nadzorcza jak i komisja rewizyjna składają się co najmniej z 3 członków. Są oni 

powoływani i odwoływani uchwałą wspólników. 

Członkami rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie mogą być członkowie zarządu, prokurent, 

likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny 

lub adwokat,  inna osoba, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi a także 

członek zarządu i likwidator spółki lub spółdzielni zależnej. 

 

Głównym zadaniem zarówno rady nadzorczej i komisji rewizyjnej jest stały nadzór nad działalnością 

spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.  

 

Rada nadzorcza może dokonywać oceny sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze 

stanem faktycznym.  

Rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki. Kodeks spółek handlowych upoważnia 

nawet radę do dokonywania rewizji stanu majątku spółki oraz do żądania od członków zarządu i 

pracowników wyjaśnień i sprawozdań. Prawo kontroli może wykonywać każdy członek rady, chyba że 

inaczej sprawę tę uregulowano w umowie spółki.  

Kompetencje rady nadzorczej mogą zostać także rozszerzone w umowie spółki.  

 

Obowiązki komisji rewizyjnej pokrywają się z obowiązkami rady nadzorczej poza tym, ze nie ma ona 

prawa do uzależniania wykonania określonych czynności przez zarząd od jej zgody a także możliwości 

zawieszania poszczególnych albo wszystkich członków zarządu.  

Nawet wówczas, gdy umowa spółki rozszerza uprawnienia komisji rewizyjnej, nie może komisja 

posiadać uprawnień tak szerokich jak rada nadzorcza. Ponadto rozszerzenie uprawnień komisji 

rewizyjnej może nastąpić tylko wówczas, gdy w spółce nie ustanowiono rady nadzorczej. 

 

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna może podejmować wiążące uchwały na posiedzeniu, w którym 

bierze udział co najmniej połowa członków rady lub komisji, a wszyscy ich członkowie zostali na 

posiedzenie zaproszeni. 

 

Rejestracja spółki z o.o. 

 

Wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dokonuje właściwy ze względu na siedzibę 

spółki sąd rejestrowy na wniosek zarządu. Wniosek powinien być złożony w ciągu sześciu miesięcy od 

podpisania umowy spółki. Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu. 

 

Zgłoszenie spółki powinno zawierać następujące informacje: 

• nazwę spółki, jej siedzibę i adres 

• przedmiot działalności spółki 

• wysokość kapitału zakładowego 

• określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział 

• nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki 



• nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki 

wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki 

wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności 

• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony 

• jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma. 

 

Dokumenty składane w formie załączników do wniosku o rejestrację spółki to: 

• umowa spółki  

• oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały 

przez wszystkich wspólników w całości wniesione 

• jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, 

należy przedstawić dowód ustanowienia tych organów, z wyszczególnieniem składu osobowego 

• listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków zarządu 

• złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu. 

 

Zarząd spółki może udzielić pełnomocnictwa osobie, która będzie reprezentować spółkę w trakcie 

procedury rejestracyjnej. Jednakże niektóre dokumenty mogą zostać sporządzone wyłącznie przez 

członków zarządu. Są to wszystkie oświadczenia wiedzy (np. lista wspólników). 

 Wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu KRS-W3, a wraz z nim formularze 

załączników:  

KRS-WE – dotyczący wspólników spółki,  

KRS-WM – z danymi o przedmiocie działalności spółki oraz  

KRS-WK – o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu.  

Ponadto może zajść potrzeba złożenia także innych formularzy, na przykład przy utworzeniu 

oddziałów spółki czy powołaniu prokurentów. Formularze podpisują wszyscy członkowie zarządu. 

 

Koszty rejestracji spółki z o.o. w KRS przy składaniu wniosku wynoszą: 

- 1000 zł opłaty sądowej, 

- 500 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Rozwiązanie i likwidacja spółki 

 

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać spowodowane: 

− przyczynami przewidzianymi w umowie spółki; 

− uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, 

stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza; 

− ogłoszeniem upadłości spółki; 

− innymi przyczynami przewidziane prawem. 

 

Ponadto sąd może orzec  o  likwidacji  na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli 

osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane 

stosunkami spółki lub na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli 

działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu. 

 

Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z dniem uprawomocnienia się 

orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd w uzasadnionych wyrokiem sądu przypadkach. O otwarciu 

likwidacji decyduje również powzięcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia 

innej przyczyny jej rozwiązania. 



Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, jednocześnie z chwilą wykreślenia 

spółki z rejestru.  

 

Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru jednomyślna uchwała wszystkich 

wspólników o dalszym istnieniu spółki może zapobiec jej rozwiązaniu.  

Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".  

W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.  

 

W procesie likwidacji wybierani są przewidziani prawem likwidatorzy. Likwidatorami są członkowie 

zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.  

 

Likwidator ma obowiązek złożenia do sądu rejestrowego wniosku o otwarciu likwidacji. Do zadań 

likwidatorów należą: zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie 

zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Nowe interesy mogą oni wszczynać tylko wówczas, gdy to 

jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.      

          

Likwidatorzy zobowiązani są do ogłoszenia o otwarciu likwidacji oraz do  wezwania wierzycieli spółki 

do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.  

 

Po spłaceniu i zabezpieczeniu wierzycieli pozostały majątek spółki dzieli się między wspólników w 

stosunku do ich udziałów, jeżeli umowa nie stanowi inaczej. Podział między wspólników pozostałego 

majątku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i 

wezwaniu wierzycieli.  

 

Likwidatorzy sporządzają sprawozdanie likwidacyjne, które przedkładają do zatwierdzenia 

zgromadzeniu wspólników.  

Po zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni 

ogłosić w siedzibie spółki sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem 

wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.  

O rozwiązaniu spółki likwidatorzy zobowiązani są zawiadomić właściwy urząd skarbowy, przekazując 

odpis sprawozdania likwidacyjnego. 

 

Opodatkowanie sp. z o.o. i jej wspólników 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Jest więc podatnikiem podatku 

dochodowego od osób prawnych. Podatnikiem jest także sp. z o.o. w organizacji.  

Wspólnicy spółki z o.o. płacą natomiast podatek od wypłacanych im dywidend i innych dochodów z 

udziału w zyskach osób prawnych (np. dochód z umorzenia udziałów).  

Zarówno podatek płacony przez spółkę, jak i podatek płacony przez wspólników wynosi 19%.  

 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, 

zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 
 


