4 SPÓŁKI
SPÓŁKI
OSOBOWE
Nazwa/ Skrót

Typ spółki

Spółka
cywilna (s.c.)

Cywilna

Osobowość
prawna

Nie posiada

Kapitał

Nieokreślony

Forma umowy

Miejsce rejestracji

Pisemna

Nie wymaga wpisu
do KRS,
Rejestrujemy w
Urzędzie Miasta i
Gminy

Odpowiedzialność solidarna
wspólników całym swoim
majątkiem jak i majątkiem
spółki.
Odpowiedzialność solidarna
wspólników całym swoim
majątkiem jak i majątkiem
spółki.
Każdy partner odpowiada za
swoje zobowiązania.

Spółka jawna
(sp. j).

Handlowa

Nie posiada

Nieokreślony

Pisemna

Wymaga wpisu do
KRS

Spółka
partnerska
( sp. p.)

Handlowa

Nie posiada

Nieokreślony

Pisemna w formie
aktu notarialnego

Wymaga wpisu do
KRS

Spółka
komandytowa
(sp. k.)

Handlowa

Nie posiada

Nieokreślony

Pisemna w formie
aktu notarialnego

Wymaga wpisu do
KRS

Spółka
komandytowo
-akcyjna
(S.K.A.)

Handlowa

Nie posiada

50 000 zł

Umowa, status w
formie aktu
notarialnego

Wymaga wpisu do
KRS

SPÓŁKI
KAPITAŁOWE
Nazwa spółki

Typ spółki

Osobowość
prawna

Kapitał

Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Handlowy

Posiada

5 000 zł

Spółka akcyjna SA

Handlowy

Posiada

100 000 zł

Forma
umowy
Pisemna w
formie aktu
notarialnego
Pisemna w
formie aktu
notarialnego

Odpowiedzialność za
zobowiązania

Komplementariusz odpowiada
całym swoim majątkiem i
wkładem, natomiast
komandytariusz jedynie swoim
wkładem
Komplementariusz odpowiada
całym swoim majątkiem,
natomiast akcjonariusz nie
posiada odpowiedzialności
majątkowej

Miejsce rejestracji

Odpowiedzialność prawna

Wymaga wpisu do
KRS

Wspólnicy odpowiadają całym swoim
majątkiem wniesionym do spółki

Wymaga wpisu do
KRS

spółka odpowiada za zobowiązania
całym swoim majątkiem bez
ograniczeń; akcjonariusze nie
odpowiadają za zobowiązania spółki

SPÓŁKI OSOBOWE I KAPITAŁOWE – analiza porównawcza
Nazwa spółki

Spółka
cywilna

Przeznaczenie

prowadzenie
różnorodnej
działalności
gospodarczej

Założyciele

minimalnie 2 osoby
fizyczne, prawne
lub jednostki
organizacyjne
nieposiadające
osobowości prawnej

Odpowiedzialność

Opodatkowanie

Sposób założenia

Elementy firmy
(nazwy)

każdy wspólnik
odpowiada za
zobowiązania spółki bez
ograniczenia całym
swoim majątkiem
solidarnie z pozostałymi
wspólnikami oraz ze
spółką (subsydiarnie)

opodatkowani są
poszczególni
wspólnicy
spółki: a) PIT podatek
dochodowy od
osób fizycznych
lub b) CIT podatek
dochodowy od
osób prawnych w zależności od
tego, kto jest
wspólnikiem

podpisanie umowy
spółki, która musi
mieć formę
pisemną, rejestracja
każdego ze
wspólników, sama
spółka nie podlega
rejestracji ani w
CEIDG ani w KRS

imiona i nazwiska
wspólników oraz
dodatkowe oznaczenie
„spółka cywilna” lub
skrót „s.c.”. Do nazwy
można dodać
pseudonimy, określenia
wskazujące na przedmiot
działalności, miejsce
prowadzenia lub inne

Spółka jawna

Spółka
partnerska

Spółka
komandytowa

Spółka
komandytowoakcyjna

Spółka
z o.o.

prowadzenie
różnorodnej
działalności
gospodarczej

w celu
wykonywania
wolnego zawodu
przez
wspólników
(partnerów)
w spółce
prowadzącej
przedsiębiorstw
o pod własną
nazwą (firmą)

prowadzenie
przedsiębiorstwa
pod własną
nazwą (firmą)

prowadzenie
przedsiębiorstwa
pod własną
nazwą (firmą)

w każdym celu
prawnie
dopuszczalnym,
w tym także w
celu
prowadzenia
działalności
gospodarczej

minimalnie 2 osoby
fizyczne lub
prawne, lub
jednostki
organizacyjne
nieposiadające
osobowości
prawnej, którym
ustawa przyznaje
zdolność prawną

minimalnie 2 osoby
fizyczne, które
muszą mieć
uprawnienia do
wykonywania
wolnego zawodu

minimalnie 2 osoby
fizyczne, prawne
lub jednostki
organizacyjne
nieposiadające
osobowości prawnej

kapitał zakładowy
spółki
komandytowoakcyjnej powinien
wynosić co
najmniej
50 000 zł

jedna lub więcej
osób fizycznych,
prawnych lub
jednostek
organizacyjnych
nieposiadających
osobowości
prawnej, którym
ustawa przyznaje
zdolność prawną
(np. spółki
osobowe); spółka z
o.o. nie może być
zawiązana
wyłącznie przez
inną jednoosobową
spółkę
z o.o., minimalny
kapitał zakładowy –
5 000 zł

każdy wspólnik
odpowiada za
zobowiązania spółki bez
ograniczenia całym
swoim majątkiem
solidarnie z pozostałymi
wspólnikami oraz ze
spółką (subsydiarnie)

partner nie ponosi
odpowiedzialności za
zobowiązania spółki
powstałe w związku
z wykonywaniem przez
pozostałych partnerów
wolnego zawodu
w spółce (adwokat,
aptekarz, architekt,
biegły rewident, broker
ubezp., doradca
podatkowy, księgowy,
lekarz, stomatolog,
weterynarz, notariusz,
pielęgniarka, położna,
radca
prawny, tłumacz
za zobowiązania
spółki
wobec wierzycieli
odpowiada co najmniej
jeden wspólnik bez
ograniczenia
(komplementariusz), a
odpowiedzialność co
najmniej jednego
wspólnika
(komandytariusza) jest
ograniczona
za zobowiązania spółki
wobec wierzycieli
odpowiada co najmniej
jeden wspólnik bez
ograniczenia
(komplementariusz), a co
najmniej jeden wspólnik
jest akcjonariuszem i nie
odpowiada za
zobowiązania spółki

spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jest
osobą prawną,
odpowiada za
zobowiązania całym
swoim majątkiem bez
ograniczeń; wspólnicy
ponoszą ryzyko do
wartości wkładów
wniesionych do spółki

opodatkowani są
poszczególni
wspólnicy
spółki: a) PIT podatek
dochodowy od
osób fizycznych
lub b) CIT podatek
dochodowy od
osób prawnych w zależności od
tego, kto jest
wspólnikiem

podpisanie umowy
spółki, która musi
mieć formę
pisemną, i jej
rejestracja w KRS

nazwiska lub nazwy
wszystkich wspólników
lub nazwisko jednego
lub kilku wspólników
oraz dodatkowe
oznaczenie spółka jawna
lub skrót „sp.j.”

opodatkowani są
poszczególni
wspólnicy
spółki: PIT podatek
dochodowy od
osób fizycznych

podpisanie umowy
spółki w formie
pisemnej i
rejestracja w KRS
(do 2009 r.
wymagano formy
aktu notarialnego)

nazwisko co najmniej
jednego partnera i
dodatkowe oznaczenie
„i parter” bądź
„i partnerzy” albo
„spółka partnerska” oraz
określenie wolnego
zawodu wykonywanego
w spółce (dopuszcza się
skrót „sp.p.”)

podpisanie umowy
spółki w formie
aktu notarialnego
i rejestracja w KRS

nazwisko (firmę lub
pełną nazwę) jednego
lub kilku
komplementariuszy oraz
dodatkowe oznaczenie
„spółka komandytowa”
lub skrót „sp.k.”

sporządzenie
statutu spółki
w formie aktu
notarialnego,
podpisanie go przez
wszystkich
komplementariuszy
i rejestracja w KRS

nazwisko jednego lub
kilku komplementariuszy
oraz dodatkowe
oznaczenie „spółka
komandytowo-akcyjna”
lub skrót „S.K.A”

PIT – podatek
dochodowy od
osób fizycznych
lub CIT –
podatek od osób
prawnych: każdy
ze wspólników
opodatkowany
jest oddzielnie
PIT – podatek
dochodowy od
osób fizycznych
lub CIT –
podatek od osób
prawnych: każdy
ze wspólników
opodatkowany
jest oddzielnie
(projekt zmian)

CIT – podatek
dochodowy od
osób prawnych

podpisanie umowy
spółki w formie
aktu notarialnego
i rejestracja w KRS,
a od 01.01.2012 r.
również w systemie
teleinformatycznym

nazwa może być
wybrana dowolnie,
powinna jednak zawierać
jednak dodatkowe
oznaczenie „spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością” lub
skrót „spółka z o.o.”
bądź „sp. z o.o.”

Spółka
Akcyjna

w każdym celu
prawnie
dopuszczalnym,
w tym także
w celu
prowadzenia
działalności
gospodarczej

jedna lub więcej
osób; wyjątek:
spółka akcyjna nie
może być
zawiązana
wyłącznie przez
jednoosobową
spółkę z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
minimalny kapitał
zakładowy –
100 000 zł

spółka akcyjna jest osobą
prawną; spółka
odpowiada za
zobowiązania całym
swoim majątkiem bez
ograniczeń;
akcjonariusze nie
odpowiadają za
zobowiązania spółki,
ponoszą ryzyko do
wartości objętych akcji
spółki

CIT – podatek
dochodowy od
osób prawnych

sporządzenie
statutu spółki
akcyjnej w formie
aktu notarialnego;
osoby podpisujące
statut są
założycielami
spółki; rejestracja w
KRS

nazwa może być
wybrana dowolnie,
powinna jednak zawierać
dodatkowe oznaczenie
„spółka akcyjna” lub
skrót „S.A.” bądź „SA”

Organami spółki z o.o. są zawsze zarząd i zgromadzenie wspólników, a ponadto, jeżeli tak
określono w umowie, również rada nadzorcza lub/i komisja rewizyjna (muszą być ustanowione
w spółkach, których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł i wspólników jest więcej niż
25).
Organami spółki akcyjnej są: walne zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza i zarząd.

