JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?
opclegal.pl

WYMAGANE DOKUMENTY, OPŁATY I FORMULARZ
WNIOSKU Z ZAŁĄCZNIKAMI

Jeżeli chcą Państwo samodzielnie założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ale nie
w systemie s24), to przygotowaliśmy przewodnik, w którym krok po kroku opisaliśmy
co należy zrobić, aby się to udało. Poniżej znajduje się lista punktów do wykonania.

I. DOKUMENTY
UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wymagana jest forma aktu notarialnego
OŚWIADCZENIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników (UWAGA!
wszyscy członkowie zarządu muszą podpisać się pod oświadczeniem)
LISTA WSPÓLNIKÓW
należy w niej podać imię i nazwisko/firmę każdego wspólnika, liczbę i wartość nominalną jego udziałów
(UWAGA! wszyscy członkowie zarządu muszą podpisać się pod listą)
WYKAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU
wraz z ich adresami
UCHWAŁA O POWOŁANIU CZŁONKÓW ZARZĄDU
z wyszczególnieniem składu osobowego (jeśli nie zostali powołani w akcie notarialnym zawierającym umowę
spółki)
ZGODA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ NA ICH POWOŁANIE
nie jest wymagana, gdy wniosek o wpis jest podpisany przez osobę podlegającą wpisowi albo która udzieliła
pełnomocnictwa do złożenia wniosku, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu
powołującego daną osobę lub w umowie spółki
DANE JEDYNEGO WSPÓLNIKA
(dotyczy jednoosobowych spółek z o.o.), tj. nazwisko i imię albo nazwę i siedzibę oraz adres, a także wzmiankę,
że jest on jedynym wspólnikiem spółki

II. OPŁATY
OPŁATA SĄDOWA W WYSOKOŚCI 500 ZŁ
uiszczana na rachunek sądu rejestrowego – KRS, do którego będzie składany wniosek o rejestrację

OPŁATA ZA OGŁOSZENIE WPISU W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM W WYSOKOŚCI 100 ZŁ
uiszczana na rachunek sądu rejestrowego – KRS, do którego będzie składany wniosek o rejestrację
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III. FORMULARZ WNIOSKU Z ZAŁĄCZNIKAMI
FORMULARZ WNIOSKU
KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA
KRS-WE - Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

KRS-WM - Przedmiot działania

FAKULTATYWNE ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA (w zależności od danych spółki)
KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne

KRS-WH - Sposób powstania podmiotu

KRS-WL - Prokurenci

KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

NA KONIEC
Wniosek o wpis spółki do KRS podpisują wszyscy członkowie zarządu spółki, niezależnie od
sposobu jej reprezentacji.
Do wypełnionego formularza i załączników dołączamy dokumenty (wskazane w punkcie I) oraz
opłaty (wskazane w punkcie II) i wniosek składamy na biurze podawczym KRS (tak będzie
bezpieczniej i szybciej, niż gdy wniosek wyślemy pocztą).
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