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Jesteśmy wielkimi pasjonatami najnowszej technologii i księgowości. W Altera automatyzujemy
wiele procesów i dostarczamy rozwiązania, które zwiększają korzyści dla właścicieli firm.

Altera nie jest tradycyjnym biurem rachunkowym. Według nas księgowi to coś więcej niż
urzędnicy, którzy sprawdzają poprawność dokumentów. Zatrudniamy proaktywnych
specjalistów, którzy cały czas rozwijają swoje kompetencje. Jest to możliwe ze względu na nasz
efektywny system pracy oparty o automatyzację i optymalizację procesów. 

Nasi klienci zyskują pewność, że księgowi, którzy obsługują ich firmę, są również partnerami
biznesowymi, którzy rozumieją specyfikę branży i są w stanie znaleźć najlepsze rozwiązania, które
usprawnią działanie przedsiębiorstwa.

Aplikacja, którą tworzymy, to przełom w usługach księgowych. Będzie pozwalała na wygodne i
proste przekazywanie dokumentów i oszczędzi Twój czas. Oprogramowanie będzie wyposażone w
szereg dodatkowych funkcjonalności, które usprawnią inne obszary Twojego biznesu oraz
pozwolą na sprawną komunikację z nami.

Zakładając działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi wybrać
jedną z form prawnych. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie
najważniejsze informacje o każdej z nich oraz wskazówki, kto
powinien rozważyć właśnie ten rodzaj działalności. 

O czym jest i dlaczego

powstał ten e-book?

www.altera.co

O Altera

Jednak zanim zaczniesz od zapoznania się z poszczególnymi formami prawnymi, zachęcamy
Cię do odpowiedzenia sobie na kilka pytań, które pomogą Ci zdecydować się na jedną z nich.

Dodatkowo na końcu znajdziesz podsumowanie najważniejszych aspektów wszystkich form
pawnych w postaci tabeli. 
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Ilu będzie wspólników?
Czy i jak często wspólnicy będą mieli się zmieniać?
Czy będziecie pozyskiwać inwestorów do firmy?
Czy planujesz ją w przyszłości sprzedać?
Czy jako wspólnicy będziecie samodzielnie zarządzać firmą, a może planujecie przekazanie
reprezentowania spraw spółki osobom trzecim?

Z jakim ryzykiem finansowym wiąże się prowadzenie biznesu?
W jaki sposób będzie ona finansowana?
Jakie jest ryzyko podatkowe, niewypłacalności klientów, odszkodowawcze wobec
pracowników i klientów?
Jakie jest ryzyko niewypłacalności wspólników firmy?
Czy istnieje ryzyko przejęcia udziałów wspólnika przez inną osobę, np. śmierć wspólnika i
związane z tym dziedziczenie udziałów?
Czy udziały będą częścią małżeńskiej wspólności majątkowej wspólników, np. ryzyko związane
z rozwodem, niewypłacalnością małżonka.

Jakie są planowane przychody w związku z funkcjonowaniem firmy?
Czy firma planuje się rozwijać, jak szybko, na jaką skalę?

Struktura wewnątrz firmy:

Oszacuj ryzyko planowanej działalności gospodarczej:

Koszt prowadzenia i utrzymania działalności:

*Należy jednak pamiętać, że w przypadku spółek wiele kwestii można określić i sprecyzować w
umowie spółki.

www.altera.co

Kluczowe aspekty 

podczas wyboru

odpowiedniej formy prawnej

Podczas wyboru odpowiedniej formy prawnej należy wziąć
pod uwagę szereg czynników, które będą miały wpływ na
ponoszoną odpowiedzialność oraz koszty jej prowadzenia. Z
uwagi na ten fakt należy odpowiedzieć sobie na kilka
poniższych pytań, aby wybrać odpowiednią formę prawną:
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Wymagania formalne przy założeniu działalności

Konsekwencje wybrania tej formy prawnej

Kiedy warto ją wybrać?

Sposób założenia

Wpis do CEIDG

Wymagany kapitał
początkowy

Brak

Wymagane
dokumenty / umowy 

Brak

Rodzaj prowadzonej
księgowości

KPiR, Ryczałt, 
Karta podatkowa

Forma
opodatkowania

Zasady ogólne, podatek liniowy,
podatek zryczałtowany

(+) ISTOTNE ZALETY

Prosta w założeniu.
Niskie koszty obsługi.
Prostota w rozliczeniu.
Nie jest wymagany minimalny
kapitał.

(-) ISTOTNE WADY

Właściciel odpowiada całym
swoim majątkiem.
Brak możliwości dziedziczenia.

Koszty założenia
działalności

Brak

Miesięczne koszty
księgowo - finansowe

Przeważnie niskie

Obowiązki
sprawozdawcze

PIT

Możliwość posiadania
wspólników lub inwestorów

Brak

Odpowiedzialność

Całym swoim majątkiem

Jest najprostszą i najtańszą formą prawną prowadzania
działalności gospodarczej w Polsce. Nie wymaga kapitału
początkowego oraz można skorzystać z uproszczonej
księgowości, jeśli nie przekracza rocznych obrotów do 2 000
000 euro netto z poprzedniego roku. Można ją szybko i prosto
założyć poprzez wpis do CEIDG. Decydują się na nią osoby,
które nie planują mieć wspólników oraz inwestorów.

www.altera.co

Największym minusem tego typu działalności jest odpowiedzialność właściciela
całym swoim majątkiem oraz konieczność opłacania składek ZUS. Warto też
wspomnieć, że ze względu na swoją bardzo prostą formę ma bardzo wiele
ograniczeń w porównaniu do spółek. 

Jednoosobowa

działalność gospodarcza

Chcesz być jej wyłącznym
właścicielem.
Zależy ci na niskich kosztach
utrzymania.
Prowadzisz mało ryzykowną
działalność.
Planujesz prowadzić niewielkie i
nieskomplikowane przedsiębiorstwo.
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Rodzaje spółek

Spółki

Z ograniczoną
odpowiedzialnością

Komandytowo-
akcyjna

AkcyjnaKomandytowaPartnerskaJawna 

Cywilna

Handlowe

Osobowe Kapitałowe

Cywilne

Spółka z o.o.
52.8%

Spółka cywilna
35.8%

Spółka komandytowa
5%

Spółka akcyjna
1.2%

Wybór odpowiedniej spółki zależy od wielu czynników, które zostały omówione na początku
 e-booka w części "Kluczowe aspekty podczas wyboru odpowiedniej formy prawnej".

www.altera.co

W Polskim systemie prawnym istnieje wiele
rodzajów spółek. Dzielą się one na spółki cywilne
(podlegające pod kodeks cywilny) i handlowe
(podlegające pod kodeks spółek handlowych).
Dodatkowo został wprowadzony podział spółek
handlowych na osobowe oraz kapitałowe. 

Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność do
czynności prawnej. Natomiast spółki kapitałowe, posiadają osobowość prawną.

Na koniec 2019 r. było zarejestrowanych 3 213 600
jednoosobowych działalności gospodarczych, które
stanowią najczęściej wybieraną formą prawną. Zaś
wszystkich spółek odnotowano 812 000.

Wśród nich najczęściej wybieraną spółką jest spółka
z o.o., a następnie cywilna. Pozostałe stanowią
zdecydowaną mniejszość.

Struktura spółek na 31.12.2019r.

Spółka jawna
4.33%
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Prostota umowy sprawia,  że nie jest wymagany kapitał początkowy, a księgowość
może być uproszczona. Podatek dochodowy naliczany jest na podstawie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
proporcjonalnie do udziałów w zyskach w firmy.

Kiedy warto ją wybrać?

Koszty założenia
działalności

Przeważnie niskie

Miesięczne koszty
księgowo - finansowe

Przeważnie niskie

Obowiązki
sprawozdawcze

Brak

Możliwość posiadania
wspólników lub inwestorów

Wyłącznie osoby fizyczne

Odpowiedzialność

Solidarnie, całym swoim majątkiem

(+) ISTOTNE ZALETY

Najprościej ją założyć pod
względem formalności.
Nie ponosisz żadnych kosztów
związanych z rejestracją i
późniejszymi zmianami w CEIDG.
Niskie koszty obsługi.
Prostota w rozliczeniu.
Nie jest wymagany minimalny
kapitał.

(-) ISTOTNE WADY

Wspólnicy odpowiadają solidarnie
całym swoim majątkiem.
Wspólnikiem może by jedynie
osoba fizyczna.
Brak możliwości dziedziczenia.
Ryzyko ponoszenia
odpowiedniości za czyny
wspólnika.

Mało ryzykowna działalność.
Relatywnie niskie obroty.
Wysokie zaufanie do wspólnika.

www.altera.co

Jest prostą formą organizacji działalności gospodarczej i
funkcjonuje w ramach Kodeksu cywilnego. Aby ją założyć,
wystarczy umowa spółki cywilnej. Wspólnikami spółki cywilnej
mogą być przedsiębiorcy. Oznacza to, że każdy z nich musi założyć
swoją własną działalność gospodarczą. Wspólnicy odpowiadają za
zobowiązania spółki solidarnie, całym swoim majątkiem. 

Sposób założenia 

Wpis do CEIDG 

Wymagany kapitał
początkowy

Brak

Wymagane 
dokumenty / umowy 

Umowa spółki cywilnej

Rodzaj prowadzonej
księgowości

KPiR, Ryczałt, Karta podatkowa /
Księgi handlowe

Forma
opodatkowania

Zasady ogólne, podatek liniowy, 
podatek zryczałtowany (płatnikami

 podatków są wspólnicy)

Spółka cywilna

Wymagania formalne przy założeniu działalności

Konsekwencje wybrania tej formy prawnej

https://altera.co/
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(+) ISTOTNE ZALETY

Możliwość dziedziczenia.
Wspólnikami mogą być również
osoby prawne.
Prosta w założeniu.
Niskie koszty obsługi.
Prostota w rozliczeniu.
Nie jest wymagany minimalny
kapitał.

(-) ISTOTNE WADY

W odróżnieniu od spółki cywilnej
trzeba ponieść koszty związane z
rejestracją i dalszymi zmianami w
KRS.
Wspólnicy odpowiadają solidarnie
całym swoim majątkiem.
Ryzyko ponoszenia
odpowiedniości za czyny
wspólnika.

Kiedy warto ją wybrać?
Możliwość przekazania firmy innym
osobom w przyszłości.
W odróżnieniu od spółki cywilnej
wspólnikiem spółki jawnej może być
osoba prawna.
Mało ryzykowna działalność.
Wysokie zaufanie do wspólnika.

Koszty założenia
działalności

Przeważnie niskie

Miesięczne koszty
księgowo - finansowe

Przeważnie niskie

Obowiązki
sprawozdawcze

Brak

Możliwość posiadania wspólników 
lub inwestorów

Osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne posiadające

zdolność prawną

Odpowiedzialność

Solidarnie, całym
swoim majątkiem

Podlega ona już pod Kodeks Spółek Handlowych (KSH).
Założenie spółki jawnej wymaga spisania umowy spółki w
formie aktu notarialnego. Za zobowiązania spółki wspólnicy
odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem. W przypadku
tej formy prawnej możliwe jest stosowanie uproszczonej
księgowości pod warunkiem, że w poprzednim roku nie
osiągnęliśmy przychód więcej niż 2 000 000 000 euro netto. 

www.altera.co

Sposób założenia

Wpis do KRS

Wymagany kapitał
początkowy

Brak

Wymagane 
dokumenty / umowy 

Umowy i akty notarialne

Rodzaj prowadzonej
księgowości

KPiR, Ryczałt / Księgi
handlowe

Forma
opodatkowania

Zasady ogólne, podatek liniowy, podatek
zryczałtowany (płatnikami podatków są

wspólnicy)

Może być stworzona przez osoby fizyczne lub prawne. Wspólnik będący
osobą prawną jest zobowiązany do odprowadzania podatku CIT, natomiast
osoby fizyczne są płatnikami podatku dochodowego PIT.

Spółka jawna

Wymagania formalne przy założeniu działalności

Konsekwencje wybrania tej formy prawnej

https://altera.co/
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(+) ISTOTNE ZALETY

Prosta w założeniu.
Niskie koszty obsługi.
Prostota w rozliczeniu.
Odpowiedzialność jest
rozgraniczona.
Nie jest wymagany minimalny
kapitał.

(-) ISTOTNE WADY

Brak możliwości dziedziczenia.
Mogą ją założyć wyłącznie osoby
wykonujące wolne zawody.
Trzeba ponieść koszty związane z
rejestracją i dalszymi zmianami w
KRS.

Kiedy warto ją wybrać?
Osoby uprawiające wolne zawody.
Mało ryzykowna działalność.
Relatywnie niskie obroty.

www.altera.co

Służy do nawiązania współpracy pomiędzy osobami
wykonującymi wyłącznie wolne zawody np. lekarz, architekt,
prawnik. Warto zaznaczyć, że pozostali wspólnicy nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez innych
wspólników w związku z wykonywanym przez nich zawodem. 

Aby założyć spółkę partnerską, musimy spisać umowę w formie aktu
notarialnego oraz zarejestrować ją w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sposób założenia 

Wpis do KRS

Wymagany kapitał
początkowy

Brak

Wymagane dokumenty /
umowy 

Umowy i akty notarialne

Rodzaj prowadzonej
księgowości

KPiR, Ryczałt / Księgi
handlowe

Forma
opodatkowania

Zasady ogólne, podatek liniowy,
podatek zryczałtowany (płatnikami

podatków są wspólnicy)

Koszty założenia
działalności

Przeważnie niskie

Miesięczne koszty
księgowo - finansowe

Przeważnie niskie

Obowiązki
sprawozdawcze

Brak

Możliwość posiadania
wspólników lub inwestorów

Wyłącznie osoby fizyczne

Odpowiedzialność

Za zobowiązania wynikające ze
swojej specjalizacji, całym swoim

majątkiem

Spółka partnerska

Wymagania formalne przy założeniu działalności

Konsekwencje wybrania tej formy prawnej
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(+) ISTOTNE ZALETY

Odpowiedzialność do sumy
komandytowej przez
komandytariusza.
Możliwość określenia udziału
wspólników w zyskach i stratach.
Brak wskazań co do wysokości
sumy komandytowej.
Możliwość dziedziczenia.
Wspólnikami mogą być również
osoby prawne.

(-) ISTOTNE WADY

Komplementariusz odpowiada
całym swoim majątkiem.
Podwójne opodatkowanie.
Wyższe koszty prowadzenia
spółki.
Trzeba ponieść koszty związane z
rejestracją i dalszymi zmianami w
KRS.

www.altera.co

W tej spółce wyróżniamy komplementariusza,
którym jest jeden ze wspólników i odpowiada on bez
ograniczeń za zobowiązania spółki. Ma on prawo do
reprezentowania spraw spółki na zewnątrz oraz
komandytariuszy, którzy odpowiadają do wysokości
wniesionej przez nich sumy komandytowej. Musi
ona zostać wskazana w treści umowy spółki.

Sposób założenia

Wpis do KRS

Wymagany kapitał 
początkowy

Brak. Wymagana
suma komandytowa.

Wymagane dokumenty /
umowy 

Akt notarialny

Rodzaj prowadzonej
księgowości

Pełna księgowość

Forma
opodatkowania

Podatek dochodowy od 
osób prawnych CIT

Koszty założenia
działalności

Średnie

Miesięczne koszty
księgowo - finansowe

Przeważnie wysokie

Obowiązki
sprawozdawcze

Sprawozdanie
finansowe, CIT

Możliwość posiadania
wspólników lub inwestorów

Osoby fizyczne, osoby prawne,
niektóre jednostki organizacyjne

posiadające zdolność prawną

Odpowiedzialność

Komplementariusz odpowiada całym
swoim majątkiem, Komandytariusz do
kwoty wniesionej sumy komandytowej

Przepisy nie określają minimalnej ani maksymalnej kwoty sumy
komandytowej. W tej formie prawnej należy już prowadzić pełną
księgowość. Umożliwia ona wspólnikom różnorodne ukształtowanie
odpowiedzialności za prowadzenie spółki i jej zobowiązania oraz
raportowanie według potrzeb. Podlega wpisowi do KRS. Umowa spółki
musi być spisana w formie aktu notarialnego.

Przedsiębiorcy mogą się również spotkać z określeniem: Spółka z o.o. komandytowa.To nic
innego jak spółka komandytowa, jednak jednym z komplementariuszy jest spółka z o.o. Jak
wcześniej wspomnieliśmy komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, więc stosując
konstrukcje spółki z o.o. spółki komandytowej, jesteśmy w stanie ochronić majątek osobisty osób
fizycznych.

Spółka komandytowa

Kiedy warto ją wybrać?
Dla firm, które mają wyższe przychody.
Bardziej ryzykowna działalność.
Jeżeli chcemy ograniczyć
odpowiedzialność niektórych
wspólników.

Wymagania formalne przy założeniu działalności

Konsekwencje wybrania tej formy prawnej
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(+) ISTOTNE ZALETY

Wspólnicy odpowiadają do
wysokości wniesionego kapitału.
Niska wysokość wymaganego
kapitału.
Możliwość dziedziczenia.

(-) ISTOTNE WADY 

Podwójne opodatkowanie.
Wymagany minimalny kapitał.
Wyższe koszty prowadzenia
spółki.
Zarząd odpowiada całym swoim
majątkiem.

Kiedy warto ją wybrać?
Dla firm, które mają wyższe przychody.
Bardziej ryzykowna działalność.

www.altera.co

Należy do spółek kapitałowych, gdzie należy wnieść
kapitał początkowy min. 5 000 zł. Jak sama nazwa
wskazuje, jest to spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, więc wspólnik odpowiada za
zobowiązania do kapitału zakładowego określonego w
umowie. 

Sposób założenia

Wpis do KRS

Wymagany kapitał
początkowy

Minimalny kapitał
5 000 zł

Wymagane dokumenty /
umowy 

Akt notarialny

Rodzaj prowadzonej
księgowości

Pełna księgowość

Forma 
opodatkowania

Podatek dochodowy od
osób prawnych CIT

Nie ma w niej obowiązku opłacania składek ZUS. Wyjątkiem jest moment, w którym została
powołana przez jedną osobę. Spółka z o.o. musi już prowadzić pełną księgowość i jej założenie oraz
prowadzenie jest bardziej skomplikowane. Jeśli zdecydujesz się na tę formą prawną, to możesz
posiadać wspólników i inwestorów. Należy spisać umowę i statut spółki w formie aktu notarialnego.
Należy powołać w niej zarząd, a w niektórych przypadkach Radę Nadzorczą. Jej dodatkowym
atutem jest to, że w przyszłości możesz ją np. sprzedać lub przekazać swoim sukcesorom.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do wpłaconego kapitału początkowego.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku CIT. Możemy jednak płacić niższą
stawkę 9% w przypadku kiedy jest to pierwszy rok działalności spółki lub w poprzednich latach
osiągnęliśmy mniej niż 2 000 000 000 euro brutto, czyli uzyskaliśmy status tzw. “małego podatnika” 

Jest to jej zdecydowana przewaga nad jednoosobową działalnością gospodarczą.
Umowa spółki musi być spisana notarialnie lub przez internet w serwisie S24, a
następnie potwierdzona za pomocą podpisu elektornicznego ePUAP. Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością powstaje z chwilą wpisu do KRS.

Koszty założenia
działalności

Średnie

Miesięczne koszty
księgowo - finansowe

Przeważnie wysokie

Obowiązki
sprawozdawcze

Sprawozdanie
finansowe, CIT

Możliwość posiadania
wspólników lub inwestorów

Osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne

posiadające zdolność prawną

Odpowiedzialność

Wspólnicy odpowiadają do wysokości
wniesionego kapitału. Zarząd

odpowiada całym swoim majątkiem.

Spółka z o.o.

Wymagania formalne przy założeniu działalności

Konsekwencje wybrania tej formy prawnej

https://altera.co/
http://www.altera.co/


(+) ISTOTNE ZALETY

Możliwość pozyskania kapitału
poprzez emisję akcji
Akcjonariusze odpowiadają do
wysokości wykupionych akcji
Możliwość dziedziczenia.

(-) ISTOTNE WADY

Wymagany minimalny kapitał
Wysokie koszty założenia i
prowadzenia spółki
Zarząd odpowiada całym swoim
majątkiem.

Kiedy warto ją wybrać?
Dla firm, które mają wysokie przychody.
Nastawienie na duży i szybki rozwój
firmy.
Firmy chcące pozyskać kapitał.

www.altera.co

Należy do najbardziej skomplikowanych rodzajów
form prowadzenia działalności. Pod względem
struktury przypomina spółkę z o.o., jednak wymaga
kapitału zakładowego w wysokości min. 100 000 zł.
Rada nadzorcza musi powołać zarząd, który
odpowiada całym swoim majątkiem, a jej zadaniem
jest prowadzenie i reprezentowanie spółki.

Sposób założenia 

Wpis do KRS

Wymagany kapitał
początkowy

Minimalny kapitał
100 000 zł

Wymagane dokumenty /
umowy 

Akt notarialny

Rodzaj prowadzonej
księgowości

Pełna księgowość

Forma
opodatkowania

Podatek dochodowy od osób
prawnych CIT

Koszty założenia
działalności

Wysokie

Miesięczne koszty
księgowo - finansowe

Wysokie

Obowiązki
sprawozdawcze

Sprawozdanie
finansowe, CIT

Możliwość posiadania
wspólników lub inwestorów

Osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne

posiadające zdolność prawną

Odpowiedzialność

Wspólnicy odpowiadają do wartości
wykupionych akcji. Zarząd odpowiada

całym swoim majątkiem.

Jej największym wyróżnikiem pośród pozostałych spółek, jest sposób pozyskiwania
kapitału. Może ona go pozyskiwać za pomocą papierów wartościowych oraz
obligacji. Ze względu na jej skomplikowaną konstrukcję jest bardzo droga w
utrzymaniu, więc korzystają z niej głównie duże przedsiębiorstwa.

Spółka akcyjna

Wymagania formalne przy założeniu działalności

Konsekwencje wybrania tej formy prawnej

https://altera.co/
http://www.altera.co/


(+) ISTOTNE ZALETY

Możliwość pozyskania kapitału
poprzez emisję akcji.
Akcjonariusze odpowiadają do
wysokości wykupionych akcji.
Możliwość dziedziczenia.

(-) ISTOTNE WADY

Komplementariusz odpowiada
całym swoim majątkiem.
Wymagany minimalny kapitał.
Wyższe koszty prowadzenia
spółki.

Kiedy warto ją wybrać?
Dla firm, które mają wysokie przychody.
Bardziej ryzykowna działalność.
Firmy chcące pozyskać kapitał.

www.altera.co

W spółce komandytowo-akcyjnej występuje co najmniej
dwóch wspólników: komplementariusz i akcjonariusz. 

Komplementariusz ponosi nieograniczoną
odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-
akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy spółki
komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł.

Sposób założenia 

Wpis do KRS

Wymagany kapitał
początkowy

Minimalny kapitał
50 000 zł

Wymagane dokumenty /
umowy 

Akt notarialny

Rodzaj prowadzonej
księgowości

Pełna księgowość

Forma
opodatkowania

Podatek dochodowy od
osób prawnych CIT

Koszty założenia
działalności

Średnie

Miesięczne koszty
księgowo - finansowe

Średnie

Obowiązki
sprawozdawcze

Sprawozdanie
finansowe, CIT

Kto może być wspólnikiem
lub inwestorem

Osoby fizyczne, osoby prawne, 
 jednostki organizacyjne

posiadające zdolność prawną

Odpowiedzialność

Komplementariusz odpowiada całym swoim
majątkiem, Akcjonariusze do wartości

wykupionych akcji.

Spółka komandytowo-

akcyjna

Wymagania formalne przy założeniu działalności

Konsekwencje wybrania tej formy prawnej

https://altera.co/
http://www.altera.co/
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Różnice w wymaganiach formalnych

przy założeniu działalności

Wpis do CEIDG

Wymagany kapitał
początkowy

Brak

Wymagane
 dokumenty / umowy 

Brak

Rodzaj prowadzonej
księgowości

KPiR, Ryczałt, Karta
podatkowa

Forma
opodatkowania

Zasady ogólne, podatek liniowy,
podatek zryczałtowany

Sposób założenia
działalności

Prawna forma
działalności

Działalność
gospodarcza

Spółka jawna

Brak
Umowa spółki

cywilnej

KPiR, Ryczałt, Karta
podatkowa / Księgi

handlowe

Zasady ogólne, podatek liniowy,
podatek zryczałtowany (płatnikami

podatków są wspólnicy)
Spółka cywilna

Wpis do KRS Brak
Umowy i akty

notarialne
KPiR, Ryczałt / Księgi

handlowe

Zasady ogólne, podatek liniowy,
podatek zryczałtowany (płatnikami

podatków są wspólnicy)

Spółka
partnerska Brak

Umowy i akty
notarialne

KPiR, Ryczałt / Księgi
handlowe

Zasady ogólne, podatek liniowy,
podatek zryczałtowany (płatnikami

podatków są wspólnicy)

Spółka
komandytowa

Brak. Wymagana
suma komandytowa Akt notarialny Pełna księgowość

Podatek dochodowy od
osób prawnych CIT

Spółka z o.o.
Minimalny kapitał

5 000 zł Akt notarialny Pełna księgowość
Podatek dochodowy od

osób prawnych CIT

Spółka akcyjna
Minimalny kapitał

100 000 zł Akt notarialny Pełna księgowość
Podatek dochodowy od

osób prawnych CIT

Spółka
komandytowo-

akcyjna

Minimalny kapitał
50 000 zł Akt notarialny Pełna księgowość

Podatek dochodowy od
osób prawnych CIT

Wpis do CEIDG

Wpis do KRS

Wpis do KRS

Wpis do KRS

Wpis do KRS

Wpis do KRS

http://www.altera.co/
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Miesięczne koszty
księgowo - finansowe

Obowiązki
sprawozdawcze

Kto może być wspólnikiem 
lub inwestorem OdpowiedzialnośćKoszty założenia

działalności
Prawna forma

działalności

Działalność
gospodarcza

Spółka jawna

Spółka cywilna

Spółka
partnerska

Spółka
komandytowa

Spółka z o.o. Przeważnie niskie Przeważnie wysokie Sprawozdanie
finansowe, CIT

Osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne

posiadające zdolność prawną

Wspólnicy odpowiadają do wysokości
wniesionego kapitału. Zarząd

 odpowiada całym swoim majątkiem.

Spółka akcyjna

Spółka
komandytowo-

akcyjna

Całym swoim
majątkiemBrakPITPrzeważnie niskieBrak

Solidarnie, całym
swoim majątkiemWyłącznie osoby fizyczneBrakPrzeważnie niskiePrzeważnie niskie

Osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne posiadające

zdolność prawną
BrakPrzeważnie niskiePrzeważnie niskie

Solidarnie, całym
swoim majątkiem

Za zobowiązania wynikające ze swojej
specjalizacji, całym swoim majątkiemWyłącznie osoby fizyczneBrakPrzeważnie niskiePrzeważnie niskie

Osoby fizyczne, osoby prawne,
niektóre jednostki organizacyjne

posiadające zdolność prawną

Komplementariusz odpowiada całym
swoim majątkiem, Komandytariusz do
kwoty wniesionej sumy komandytowej

Sprawozdanie
finansowe, CITPrzeważnie wysokieŚrednie

Przeważnie niskie Przeważnie wysokie Sprawozdanie
finansowe, CIT

Osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne 

posiadające zdolność prawną

Wspólnicy odpowiadają do wartości
wykupionych akcji. Zarząd odpowiada

całym swoim majątkiem.

Przeważnie niskie Przeważnie wysokie
Sprawozdanie
finansowe, CIT

Osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne 

posiadające zdolność prawną

Komplementariusz odpowiada całym
swoim majątkiem, Akcjonariusze do

wartości wykupionych akcji.

Konsekwencje wybrania

konkretnej formy prawnej

https://altera.co/
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Aspekty determinujące 

wybór danej formy prawne

Chcesz być jej wyłącznym właścicielem.
Zależy ci na niskich kosztach utrzymania.
Prowadzisz mało ryzykowną działalność.
Planujesz prowadzić niewielkie i
nieskomplikowane przedsiębiorstwo

(-) Istotne wady Kiedy warto ją wybrać?(+) Istotne zaletyPrawna forma
działalności

Działalność
gospodarcza

Spółka
partnerska

Spółka
komandytowa

Spółka z o.o.

Właściciel odpowiada całym swoim
majątkiem.
Brak możliwości dziedziczenia.

Spółka
komandytowo-

akcyjna

Prosta w założeniu.
Niskie koszty obsługi.
Prostota w rozliczeniu.
Nie jest wymagany minimalny kapitał.

Mało ryzykowna działalność.
Relatywnie niskie obroty.
Wysokie zaufanie do wspólnika.

Spółka cywilna Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym
swoim majątkiem.
Wspólnikiem może by jedynie osoba
fizyczna.
Brak możliwości dziedziczenia.
Ryzyko ponoszenia odpowiedniości za
czyny wspólnika.

Najprościej ją założyć pod względem
formalności.
Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z
rejestracją i późniejszymi zmianami w
CEIDG.
Niskie koszty obsługi.
Prostota w rozliczeniu.
Nie jest wymagany minimalny kapitał.

Możliwość przekazania firmy innym osobom
w przyszłości.
W odróżnieniu od spółki cywilnej
wspólnikiem spółki jawnej może być osoba
prawna.
Mało ryzykowna działalność.
Wysokie zaufanie do wspólnika.

Spółka jawna W odróżnieniu od spółki cywilnej trzeba
ponieść koszty związane z rejestracją i
dalszymi zmianami w KRS.
Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym
swoim majątkiem.
Ryzyko ponoszenia odpowiedniości za
czyny wspólnika.

Możliwość dziedziczenia.
Wspólnikami mogą być również osoby
prawne.
Prosta w założeniu.
Niskie koszty obsługi.
Prostota w rozliczeniu.
Nie jest wymagany minimalny kapitał.

Osoby uprawiające wolne zawody.
Mało ryzykowna działalność.
Relatywnie niskie obroty.

Brak  możliwości dziedziczenia.
Mogą ją założyć wyłącznie osoby
wykonujące wolne zawody.
Trzeba ponieść koszty związane z
rejestracją i dalszymi zmianami w KRS.

Prosta w założeniu.
Niskie koszty obsługi.
Prostota w rozliczeniu.
Odpowiedzialność jest rozgraniczona.
Nie jest wymagany minimalny kapitał.

Dla firm, które mają wyższe przychody.
Bardziej ryzykowna działalność.
Jeżeli chcemy ograniczyć odpowiedzialność
niektórych wspólników.

Komplementariusz odpowiada całym
swoim majątkiem.
Podwójne opodatkowanie.
Wyższe koszty prowadzenia spółki.
Trzeba ponieść koszty związane z
rejestracją i dalszymi zmianami w KRS.

Odpowiedzialność do sumy komandytowej
przez komandytariusza.
Możliwość określenia udziału wspólników w
zyskach i stratach.
Brak wskazań co do wysokości sumy
komandytowej.
Możliwość dziedziczenia.
Wspólnikami mogą być również osoby
prawne.

Dla firm, które mają wyższe przychody.
Bardziej ryzykowna działalność.

Podwójne opodatkowanie.
Wymagany minimalny kapitał.
Wyższe koszty prowadzenia spółki.
Zarząd odpowiada całym swoim
majątkiem.

Wspólnicy odpowiadają do wysokości
wniesionego kapitału.
Niska wysokość wymaganego kapitału.
Możliwość dziedziczenia.

Spółka akcyjna Dla firm, które mają wysokie przychody.
Nastawienie na duży i szybki rozwój firmy.
Firmy chcące pozyskać kapitał.

Wymagany minimalny kapitał
Wysokie koszty założenia i prowadzenia
spółki
Zarząd odpowiada całym swoim
majątkiem.

Możliwość pozyskania kapitału poprzez
emisję akcji
Akcjonariusze odpowiadają do wysokości
wykupionych akcji
Możliwość ziedziczenia.

Dla firm, które mają wysokie przychody.
Bardziej ryzykowna działalność.
Firmy chcące pozyskać kapitał.

Komplementariusz odpowiada całym
swoim majątkiem.
Wymagany minimalny kapitał.
Wyższe koszty prowadzenia spółki.

Możliwość pozyskania kapitału poprzez
emisję akcji.
Akcjonariusze odpowiadają do wysokości
wykupionych akcji.
Możliwość dziedziczenia.

https://altera.co/
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Potrzebujesz proaktywnych księgowych 

i wsparcia w wyborze formy prawnej?

biuro@altera.co +48 733 000 573 www.altera.co

Porozmawiaj z naszymi

specjalistami!

Skontaktuj się z nami

https://altera.co/
https://altera.co/
https://altera.co/kontakt/
https://altera.co/
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