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Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 
marca 2018 Prawo 
Przedsiębiorców  
(tj. Dz.U 2019. 1292)
Art. 3, 4, 8).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny 

Art. 860 - 875 K.C.

Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks 
Spółek Handlowych (tj. 
Dz. U. 2019.505)  
Art. 22 - 85 K.S.H.

Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks 
Spółek Handlowych  
(tj. Dz. U. 2019.505)  
Art. 86 - 101 K.S.H.

Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks 
Spółek Handlowych (tj. 
Dz. U. 2019.505) Art. 102 
- 124 K.S.H.

Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks 
Spółek Handlowych (tj. 
Dz. U. 2019.505)  Art. 102 
- 150 K.S.H.

Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks 
Spółek Handlowych (tj. 
Dz. U. 2019.505) Art. 151 
- 300 K.S.H.

Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks 
Spółek Handlowych (tj. 
Dz. U. 2019.505) Art. 301 
- 490 K.S.H.

Pojęcie Przedsiębiorcą jest tu 
zawsze osoba fizyczna 
wykonująca we własnym 
imieniu działalność 
gospodarczą.

Przez umowę spółki 
wspólnicy dążą do 
osiągnięcia wspólnego 
celu gospodarczego 
przez działania 
w sposób oznaczony, 
w szczególności przez 
wniesienie wkładów.

Spółka jawna jest spółką 
osobową, która, prowadzi 
przedsiębiorstwo pod 
własną firmą, a nie jest 
inną spółką handlową.

Spółka partnerska 
jest spółką osobową 
utworzoną przez 
wspólników (partnerów) 
w celu wykonywania 
wolnego zawodu 
w spółce prowadzącej 
przedsiębiorstwo pod 
własną firmą.

Spółka komandytowa jest 
spółką osobową mającą 
na celu prowadzenie 
przedsiębiorstwa pod 
własną firmą, w której 
wobec wierzycieli za 
zobowiązania spółki, 
co najmniej jeden 
wspólnik odpowiada 
bez ograniczeń 
a odpowiedzialność 
co najmniej jednego 
wspólnika jest 
ograniczona.

Spółka komandytowo- 
akcyjna jest spółką 
osobową mającą na 
celu prowadzenie 
przedsiębiorstwa pod 
własną firmą, w której 
wobec wierzycieli za 
zobowiązania spółki 
co najmniej jeden 
wspólnik odpowiada bez 
ograniczeń a co najmniej 
jeden wspólnik jest 
akcjonariuszem.

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
może być utworzona 
przez jedną lub kilka osób 
w każdym celu prawnie 
dopuszczalnym, nie może 
być zawiązana wyłącznie 
przez inną jednoosobową 
spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

Zawiązać spółkę 
akcyjna może jedna 
lub kilka osób. Spółka 
akcyjna nie może być 
zawiązana wyłącznie 
przez inną jednoosobową 
spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

Osobowość prawna Osoba fizyczna 
jako podmiot praw 
i obowiązków.

Nie ma osobowości 
prawnej. Nie jest 
przedsiębiorcą. 
Przedsiębiorcami są 
wspólnicy spółki. Nie 
może nabywać praw 
i zaciągać zobowiązań, 
pozywać i być pozywaną.

Nie jest osobą prawną, 
może jednak we własnym 
imieniu nabywać 
prawa, w tym własność 
nieruchomości i inne 
prawa rzeczowe, zaciągać 
zobowiązania, pozywać 
i być pozywaną, tzw. 
ułomna osoba prawna.

Nie jest osobą prawną, 
może jednak we własnym 
imieniu nabywać 
prawa, w tym własność 
nieruchomości i inne 
prawa rzeczowe, zaciągać 
zobowiązania, pozywać 
i być pozywaną, tzw. 
ułomna osoba prawna.

Nie jest osobą prawną, 
może jednak we własnym 
imieniu nabywać 
prawa, w tym własność 
nieruchomości i inne 
prawa rzeczowe, zaciągać 
zobowiązania, pozywać 
i być pozywaną, tzw. 
ułomna osoba prawna.

Nie jest osobą prawną, 
może jednak we własnym 
imieniu nabywać 
prawa, w tym własność 
nieruchomości i inne 
prawa rzeczowe, zaciągać 
zobowiązania, pozywać 
i być pozywaną, tzw. 
ułomna osoba prawna.

Z chwilą zawarcia 
umowy spółki powstaje 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
w organizacji, która może 
we własnym imieniu 
nabywać prawa w tym 
własność nieruchomości 
i inne prawa rzeczowe, 
zaciągać zobowiązania, 
pozywać i być pozywaną. 
Z chwilą wpisu do 
rejestru staje się 
spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
i uzyskuje osobowość 
prawną

Z chwilą zawarcia umowy 
spółki powstaje spółka 
akcyjna w organizacji, 
która może we własnym 
imieniu nabywać 
prawa w tym własność 
nieruchomości i inne 
prawa rzeczowe, zaciągać 
zobowiązania, pozywać 
i być pozywaną. Z chwilą 
wpisu do rejestru staje się 
spółką akcyjną i uzyskuje 
osobowość prawną

Zawarcie i forma 
umowy

Może wystąpić 
powierzenie prowadzenia 
przedsiębiorstwa, pod 
własnym imieniem 
a na rachunek osoby 
trzeciej lub formy spółki 
cichej z finansującym 
podmiotem.

Umowa wspólników 
pisemna (dla celów 
dowodowych) lub ustna, 
w której nieodzownymi 
elementami są: - wspólny 
cel gospodarczy, - 
system organizacji 
współdziałania

Umowa spółki powinna 
być zawarta na 
piśmie pod rygorem 
nieważności. Każdy 
wspólnik ma prawo 
i obowiązek zgłaszania 
spółki jawnej do rejestru.

Umowa spółki 
partnerskiej powinna 
być zawarta w formie 
pisemnej. Spółka 
powstaje z chwilą 
wpisania do rejestru.

Umowa spółki 
komandytowej powinna 
być zawarta w formie 
aktu notarialnego. Spółka 
powstaje z chwilą wpisu 
do rejestru.

Status spółki 
komandytowo- 
akcyjnej powinien być 
sporządzony w formie 
aktu notarialnego. 
Osoby podpisujące 
status są założycielami 
spółki. Status powinni 
podpisać wszyscy 
komplementariusze. 
Spółka powstaje z chwilą 
wpisu do rejestru.

Wariant I - spółka 
utworzona przez 
minimum dwóch 
wspólników. 
Umowa w formie 
aktu notarialnego.                                           
Wariant II - Spółka 
jednoosobowa. Akt 
założycielski powinien 
być sporządzony w formie 
aktu notarialnego. 
Z chwilą wpisu do rejestru 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
w organizacji staje się 
spółką z ograniczoną

Statut spółki powinien 
być sporządzony w formie 
aktu notarialnego, osoby 
podpisujące statut są 
założycielami spółki.

Przedmiot 
działalności 
gospodarczej

Zarobkowa działalność 
wytwórcza, budowlana, 
handlowa, usługowa, 
oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie 
i wydobywanie kopaliny 
ze złóż, a także 
działalność zawodowa, 
wykonywana w sposób 
zorganizowany i ciągły.

Dążenie do osiągnięcia 
wspólnego celu 
gospodarczego przez 
wspólnika w zakresie 
ustalonym.

Prowadzenie 
przedsiębiorstwa pod 
własną firmą.

Wykonywanie 
wolnego zawodu 
w spółce prowadzącej 
przedsiębiorstwo pod 
własną firmą.

Prowadzenie 
przedsiębiorstwa pod 
własną firmą.

Prowadzenie 
przedsiębiorstwa pod 
własną firmą.

Każdy cel prawnie 
dopuszczalny chyba, że 
ustawa stanowi inaczej. 
Nie musi być to cel 
zarobkowy.

Każdy cel prawnie 
dopuszczalny. Nie musi 
być to cel zarobkowy.

Wysokość kapitału 
zakładowego

brak Kodeks cywilny nie 
wymaga wniesienia 
kapitału

Nie jest określona Nie jest określona Nie jest określona 50 000 zł 5 000 zł 100 000 zł

Wkłady Udziały Akcje Wkład wspólnika może 
polegać na wniesieniu 
do spółki własności lub 
innych praw albo na 
świadczeniu usług.

Wkład wspólnika może 
polegać na wniesieniu 
do spółki własności lub 
innych praw albo na 
świadczeniu usług.

Wkład wspólnika może 
polegać na przeniesieniu 
lub obciążeniu własności 
rzeczy lub innych praw, 
a także na dokonaniu 
innych świadczeń na 
rzecz spółki.

Wkład wspólnika może 
polegać na przeniesieniu 
lub obciążeniu własności 
rzeczy lub innych praw, 
a także na dokonaniu 
innych świadczeń na 
rzecz spółki.

W spółce komandytowej 
występuje pojęcie 
sumy komandytowej, 
której wysokość nie jest 
określona w K.S.H., jest 
ona ustalona w umowie 
spółki i wpisana do 
rejestru.

Wartość nominalna akcji 
nie może być niższa niż 1 
grosz. Akcje obejmowane 
przez akcjonariuszy 
mogą być pokrywane 
wkładami pieniężnymi 
i niepieniężnymi. Akcje 
obejmowane za wkłady 
powinny być opłacone 
przed zarejestrowaniem 
spółki, co najmniej 
w jednej czwartej ich 
wartości nominalnej.                           
Akcje obejmowane za 
wkłady niepieniężne 
powinny być pokryte 
w całości nie później niż 
przed upływem roku od 
zarejestrowania spółki.

Wartość nominalna 
udziału nie może być 
niższa niż 50 zł. Kapitał 
zakładowy dzieli się na 
udziały o równej albo 
nierównej wartości. 
Udziały mogą być 
obejmowane po cenie 
wyższej od wartości 
nominalnej, nadwyżkę 
przelewa się do 
kapitału zapasowego.             
Udziały mogą 
być pokrywane 
wkładami pieniężnymi 
i niepieniężnymi (aport). 
Wkłady na pokrycie 
kapitału zakładowego 
powinny być wniesione 
w całości przed 
zgłoszeniem spółki do 
sądu rejestrowego.

Wartość nominalna akcji 
nie może być niższa niż 1 
grosz. Statut spółki może 
określać minimalną lub 
maksymalną wysokość 
kapitału zakładowego 
(docelowego). Mogą 
być nabywane poprzez 
wniesienie wkładów 
pieniężnych lub 
niepieniężnych. Akcje 
mogą być obejmowane 
po cenie wyższej od 
wartości nominalnej, 
nadwyżka powinna być 
uiszczona w całości 
przed zarejestrowaniem 
spółki. Akcje obejmowane 
za wkłady pieniężne 
powinny być opłacane 
w całości przed 
zarejestrowaniem spółki, 
co najmniej w jednej 
czwartej wartości 
nominalnej. Wpłaty 
na akcje powinny być 
dokonywane na rachunek 
spółki prowadzony przez 
bank. Akcje obejmowane 
za wkłady niepieniężne 
powinny być pokryte 
w całości nie później niż 
przed upływem roku po 
zarejestrowaniu spółki.

Nazwa firmy Firmą osoby fizycznej jest 
jej imię i nazwisko. Nie 
wyklucza to włączenia 
do firmy pseudonimu lub 
określeń wskazujących 
na przedmiot działalności 
przedsiębiorcy, miejsce 
jej prowadzenia oraz 
innych określeń dowolnie 
obranych. Art. 43 k.c.

Spółka cywilna nie jest 
przedsiębiorca, a więc 
nie może działać pod 
firmą w rozumieniu 
k.c. Wspólnicy spółki 
cywilnej mogą działać 
pod dowolną nazwą (przy 
zachowaniu w nazwie 
imienia i nazwiska 
(art. 434 k.c.). Zgodnie 
z wyrokiem NSA z dnia 
14 września 2010 r., 
sygn. akt I FSK 1443/09. 
„nazwa spółki cywilnej 
jako podatnika nie musi 
uzewnętrzniać imion 
i nazwisk wspólników ją 
tworzących”.
  

Firma spółki jawnej 
powinna zawierać 
nazwiska lub firmy 
(nazwy) wszystkich 
wspólników albo 
nazwisko albo firmę 
(nazwę) jednego lub 
kilku wspólników oraz 
dodatkowe oznaczenie 
„Spółka Jawna”. Spółka 
może używać w obrocie 
skrótu „Sp. J.”

Firma spółki partnerskiej 
powinna zawierać 
nazwisko co najmniej 
jednego partnera, 
dodatkowo oznaczenie 
„i partner” lub „spółka 
partnerska” oraz 
określenie wolnego 
zawodu wykonywanego 
w spółce. Może używać 
w obrocie: „sp. p.”

Firma spółki 
komandytowej powinna 
zawierać nazwisko co 
najmniej jednego lub kilku 
komplementariuszy oraz 
dodatkowe oznaczenie 
„Spółka Komandytowa”, 
może używać skrótu 
w obrocie: „sp.k.”

Firma spółki 
komandytowo- akcyjnej 
powinna zawierać 
nazwisko co najmniej 
nazwisko jednego lub 
kilku komplementariuszy 
oraz dodatkowe 
oznaczenie „Spółka 
Komandytowo- 
akcyjna”, jeżeli 
komplementariuszem 
jest osoba prawna 
firma spółki powinna 
zawierać pełne brzmienie 
nazwy tej osoby 
prawnej z dodatkowym 
oznaczeniem „Spółka 
Komandytowo- akcyjna”. 
Skrót w obrocie „S.K.A.”

Firma spółki może 
być obrana dowolnie, 
powinna jednak zawierać 
dodatkowe oznaczenie 
„Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”. 
Spółka może w obrocie 
używać skrótu „sp. z o.o.” 
lub „spółka z o.o.”

Firma spółki może być 
obierana dowolnie, 
powinna jednak zawierać 
dodatkowe oznaczenie 
„Spółka akcyjna”. Spółka 
może używać w obrocie 
skrótu „S.A.”

Reprezentacja7 Przedsiębiorca 
samodzielnie, 
może działać przez 
pełnomocnika, udzielając 
pełnomocnictwa 
ogólnego lub 
szczególnego.

Każdy ze wspólników 
jest umocowany do 
reprezentowania spółki 
w takich samych 
granicach, w jakich 
jest uprawniony do 
prowadzenia spraw 
spółki, o ile umowa lub 
uchwała nie stanowi 
inaczej. Istnieje 
możliwość udzielenia 
pełnomocnictwa.

Każdy wspólnik ma prawo 
reprezentować spółkę, 
chyba, że umowa spółki 
stanowi inaczej. Prawo 
reprezentowania spółki 
dotyczy wszystkich 
czynności sądowych 
i pozasądowych spółki.

Każdy wspólnik ma prawo 
reprezentować spółkę, 
chyba, że umowa spółki 
stanowi inaczej. Umowa 
spółki partnerskiej 
może przewidywać, 
że reprezentowanie 
spółki powierza się 
zarządowi, do którego 
stosuje się odpowiednio 
przewidziane przepisy dla 
zarządu Spółki z o.o. (art. 
201 - 211 i  art. 293 - 300 
K.S.H.).

Spółkę reprezentują 
komplementariusze, 
których z mocy umowy 
spółki albo orzeczenia 
sądu nie pozbawiono 
prawa reprezentowania 
spółki. Komandytariusz 
może reprezentować 
spółkę jedynie, jako 
pełnomocnik.

Spółkę reprezentują 
komplementariusze, 
których z mocy umowy 
spółki albo orzeczenia 
sądu nie pozbawiono 
prawa reprezentowania 
spółki. Akcjonariusz 
może reprezentować 
spółkę jedynie, jako 
pełnomocnik.

Prawo członka zarządu 
do prowadzenia 
spraw spółki i jej 
reprezentowania 
dotyczy wszystkich 
czynności sądowych 
i pozasądowych spółki. 
Jeżeli zarząd spółki 
jest wieloosobowy 
sposób reprezentacji 
określa umowa 
spółki. W przypadku 
braku uregulowań 
w umowie spółki w tym 
przedmiocie, do składania 
oświadczeń w imieniu 
spółki wymagane 
jest współdziałanie 2 
członków zarządu albo 
jednego członka zarządu 
łącznie z prokurentem. 
Ustanowienie prokurenta 
wymaga zgody 
wszystkich członków 
zarządu. Odwołać prokurę 
może każdy członek 
zarządu. W okresie 
likwidacji spółkę 
reprezentuje likwidator.

Reprezentowanie 
i prowadzenie spraw 
spółki należy do 
obowiązków zarządu. 
Jeżeli zarząd jest 
wieloosobowy wszyscy 
jego członkowie są 
uprawnieni i obowiązani 
do wspólnego 
prowadzenia spraw 
spółki, chyba, że 
statut stanowi inaczej. 
Jeżeli zarząd spółki 
jest wieloosobowy 
sposób reprezentacji 
określa statut spółki. 
W przypadku braku 
uregulowań w statucie 
spółki w tym przedmiocie, 
do składania 
oświadczeń w imieniu 
spółki wymagane 
jest współdziałanie 2 
członków zarządu albo 
jednego członka zarządu 
łącznie z prokurentem. 
Ustanowienie prokurenta 
wymaga zgody 
wszystkich członków 
zarządu. Odwołać prokurę 
może każdy członek 
zarządu. W okresie 
likwidacji spółkę 
reprezentuje likwidator.

Odpowiedzialność 
przedsiębiorcy 
lub spółki oraz 
wspólników za 
zobowiązania

Odpowiedzialność
osobista

• spółka swoim 
majątkiem, 

• każdy ze wspólników 
odpowiada za 
zobowiązania spółki 
całym swoim majątkiem, 

• wspólnicy są 
odpowiedzialni osobiście 
i solidarnie.

• spółka swoim majątkiem 
• odpowiedzialność 

wspólnika za 
zobowiązania spółki 
subsydiarna 

• wspólnik przystępujący 
do spółki odpowiada za 
zobowiązania powstałe 
przed dniem jego 
przystąpienia.

Każdy ze wspólników 
(partnerów) jest 
odpowiedzialny wobec 
klientów za usługi 
świadczone osobiście 
lub za zobowiązania 
powstałe z winy osób, 
za których partner 
odpowiada bezpośrednio. 
Każdy partner odpowiada 
za zobowiązania 
spółki niezwiązane 
z wykonywaniem wolnego 
zawodu, także spółka 
całym swoim majątkiem.

• spółka swoim majątkiem 
• komplementariusz 

za zobowiązania 
spółki odpowiada bez 
ograniczeń 

• komandytariusz 
odpowiada za 
zobowiązania spółki 
tylko do wysokości sumy 
komandytowej

• komandytariusz 
jest wolny od 
odpowiedzialności 
w granicach wkładu 
wniesionego do spółki        

• kto wstępuje do 
spółki w charakterze 
komplementariusza 
odpowiada także za 
zobowiązania spółki 
istniejące w chwili 
wpisania do rejestru.

• spółka swoim majątkiem 
• komplementariusz 

za zobowiązania 
spółki odpowiada bez 
ograniczeń 

• akcjonariusz nie 
odpowiada za 
zobowiązania spółki,

• kto wstępuje do 
spółki w charakterze 
komplementariusza 
odpowiada także za 
zobowiązania spółki 
istniejące w chwili 
wpisania do rejestru.

• spółka swoim majątkiem 
• wspólnicy nie 

odpowiadają za 
zobowiązania spółki

• członkowie zarządu 
odpowiadają solidarnie 
za zobowiązania spółki 
w przypadku jeżeli 
egzekucja przeciwko 
spółce okazała się 
nieskuteczna 

• członkowie zarządu 
odpowiadają solidarnie 
za zobowiązania 
podatkowe spółki całym 
swoim, jeżeli egzekucja 
przeciwko spółce okaże 
się nieskuteczna

• odpowiedzialność 
ta obejmuje również 
likwidatorów spółki.

• spółka swoim majątkiem 
• akcjonariusz nie 

odpowiada za 
zobowiązania spółki 

• członkowie zarządu 
odpowiadają solidarnie 
za zobowiązania spółki 
w przypadku, jeżeli 
egzekucja przeciwko 
spółce okazała się 
nieskuteczna 

• odpowiedzialność 
ta obejmuje również 
likwidatorów spółki.

Wystąpienie ze spółki Nie dotyczy • wspólnik może 
wystąpić ze spółki 
przez wypowiedzenie 
udziału na 3 miesiące 
naprzód na koniec 
roku obrotowego 
w przypadku, gdy spółka 
zawarta została na czas 
nieokreślony 

• wspólnik może 
wypowiedzieć swój 
udział w spółce bez 
zachowania terminu 
wypowiedzenia 
z ważnych powodów, 
chociażby spółka 
została zawarta na czas 
oznaczony

• wspólnik może 
wystąpić ze spółki przez 
wypowiedzenie udziału 
na 6 miesięcy naprzód na 
koniec roku obrotowego 
w przypadku, gdy umowa 
spółki została zwarta 
na czas nieokreślony 
i wystąpić ze spółki 

• wspólnik może wystąpić 
ze spółki także na 
podstawie orzeczenia 
sądu o wystąpieniu 
wspólnika ze spółki na 
wniosek pozostałych 
wspólników

W kwestiach wystąpienia 
ze spółki partnera 
zastosowanie maja 
przepisy dotyczące spółki 
jawnej 

W przypadku utraty przez 
partnera uprawnień do 
wykonywania wolnego 
zawodu powinien on 
wystąpić ze spółki 
najpóźniej z końcem roku 
obrotowego, w którym 
utracił prawo wykonywania 
wolnego zawodu

W kwestiach 
wystąpienia wspólnika 
ze spółki komandytowej 
zastosowanie mają 
przepisy dotyczące spółki 
jawnej

Komplementariuszowi 
przysługuje prawo 
wystąpienia ze spółki, 
jeżeli status tak stanowi. 
Przepisy dotyczące 
spółki jawnej stosuje się 
odpowiednio.

Wspólnik może wystąpić 
ze spółki w drodze zbycia 
wszystkich udziałów. 
Zbycia należy dokonać 
w formie pisemnej 
z podpisami notarialnie 
poświadczonymi.

Akcjonariusz może 
wystąpić ze spółki 
w drodze zbycia 
wszystkich akcji. 
Statut może uzależnić 
rozporządzanie akcjami 
imiennymi od zgody spółki.

Rozwiązanie Wykreślenie z ewidencji 
działalności gospodarczej, 
poprzez złożenie wniosku 
w CEIDG, w każdym 
czasie wybranym 
przez prowadzącego 
działalność9. 

Rozwiązanie spółki 
powodują: 

• przyczyny przewidziane 
w umowie np. upływ 
czasu, osiągnięcie celu 
gospodarczego     

• zgoda wszystkich 
wspólników       

• śmierć wspólnika 
w spółce dwuosobowej, 
jeżeli umowa nie 
przewidziała wejścia 
spadkobiercy                                                                  

• wystąpienie wspólnika 
ze spółki dwuosobowej.

Rozwiązanie spółki 
powodują: 

• przyczyny przewidziane 
w umowie                                                     

• jednomyślna uchwała 
wszystkich wspólników                      

• ogłoszenie upadłości                        
• śmierć wspólnika 

lub ogłoszenie jego 
upadłości                                         

• wypowiedzenie umowy 
spółki przez wspólnika 
lub wierzyciela wspólnika                                               

• orzeczenie sądu na 
żądanie wspólnika 
z ważnych powodów      

• spółka cywilna, jeżeli jej 
przychody ze sprzedaży 
towarów lub świadczenia 
usług z 2 kolejnych lat 
obrotowych osiągnęły 
równowartość co 
najmniej 40 000 euro 
z chwilą wpisu do rejestru 
staje się spółką jawną 
(art. 26 § 4 K. S. H.).

Rozwiązanie spółki 
powodują: 

• przyczyny przewidziane 
w umowie    

• jednomyślna uchwała 
wszystkich wspólników                      

• ogłoszenie upadłości                         
• utrata przez wszystkich 

wspólników prawa do 
wykonywania wolnego 
zawodu

• orzeczenie sądu.

W kwestiach rozwiązania 
i likwidacji obowiązują 
przepisy o spółce jawnej12.

Rozwiązanie spółki 
powodują:       
                                               
• przyczyny przewidziane 

w statucie                                                      
• uchwała Walnego 

Zgromadzenia 
o rozwiązaniu spółki                             

• ogłoszenie upadłości 
spółki                       

• śmierć, ogłoszenie 
upadłości lub 
wystąpienie jednego 
komplementariusza 
chyba że statut stanowi 
inaczej o upadłości  

• inne przyczyny 
przewidziane prawem                                                     

• ogłoszenie upadłości 
akcjonariusza nie stanowi 
przyczyny rozwiązania 
spółki13

Rozwiązanie spółki 
powodują:

• przyczyny przewidziane 
w umowie                                                      

• uchwała wspólników 
o rozwiązaniu spółki albo 
przeniesienie jej siedziby 
za granicę, potwierdzone 
protokołem przez 
notariusza             

• ogłoszenie upadłości 
spółki           

• inne przyczyny 
przewidziane prawem                                                      

• orzeczenie sądu14                                  
• orzeczenie sądu 

rejestrowego z powodu 
istotnych uchybień 
przy rejestracji (art. 21 
K.S.H.)15

Rozwiązanie spółki 
powodują:

• przyczyny przewidziane 
w umowie                                                      

• uchwała walnego 
zgromadzenia  
o rozwiązaniu spółki albo 
przeniesienie jej siedziby 
za granicę                                                      

• ogłoszenie upadłości 
spółki           

• inne przyczyny 
przewidziane prawem                                                      

• orzeczenie sądu                                   
• orzeczenie sądu 

rejestrowego z powodu 
istotnych uchybień przy 
rejestracji (art. 21 K.S.H.)

Przekształcenie 
formy prawnej

Może przekształcić 
się w spółkę cywilną, 
osobową lub kapitałową16

Może przekształcić 
się w spółkę osobową 
i kapitałową

Może przekształcić się 
w inną spółkę osobową 
i kapitałową

Może przekształcić się 
w inną spółkę osobową 
i kapitałową

Może przekształcić się 
w inną spółkę osobową 
i kapitałową

Może przekształcić się 
w inną spółkę osobową 
i kapitałową17

Może przekształcić się 
w inną spółkę kapitałową

Może przekształcić się 
w inną spółkę kapitałową

Status pracodawcy Pracodawcą jest spółka Pracodawcą jest spółka Pracodawcą jest spółka Pracodawcą jest spółka Pracodawcą jest spółka Pracodawcą jest spółka Pracodawcą jest spółka Pracodawcą jest spółka

Obowiązki 
informacyjne

jest obowiązana 
umieszczać 
w oświadczeniach 
pisemnych, skierowanych 
w zakresie swojej 
działalności do 
oznaczonych osób 
i organów, numer 
identyfikacji podatkowej 
(NIP) oraz posługiwać się 
tym numerem w obrocie 
prawnym i gospodarczym

jest obowiązana 
umieszczać 
w oświadczeniach 
pisemnych, skierowanych 
w zakresie swojej 
działalności do 
oznaczonych osób 
i organów, numer 
identyfikacji podatkowej 
(NIP) oraz posługiwać się 
tym numerem w obrocie 
prawnym i gospodarczym

jest obowiązana 
umieszczać 
w oświadczeniach 
pisemnych, skierowanych 
w zakresie swojej 
działalności do 
oznaczonych osób 
i organów, imiona 
i nazwiska lub firmy 
wspólników oraz ich 
numer identyfikacji 
podatkowej (NIP) oraz 
posługiwać się tym 
numerem w obrocie 
prawnym i gospodarczym

jest obowiązana 
umieszczać 
w oświadczeniach 
pisemnych, skierowanych 
w zakresie swojej 
działalności do 
oznaczonych osób 
i organów, numer 
identyfikacji podatkowej 
(NIP) oraz posługiwać się 
tym numerem w obrocie 
prawnym i gospodarczym

jest obowiązana 
umieszczać 
w oświadczeniach 
pisemnych, skierowanych 
w zakresie swojej 
działalności do 
oznaczonych osób 
i organów, numer 
identyfikacji podatkowej 
(NIP) oraz posługiwać się 
tym numerem w obrocie 
prawnym i gospodarczym

jest obowiązana 
umieszczać 
w oświadczeniach 
pisemnych, skierowanych 
w zakresie swojej 
działalności do 
oznaczonych osób 
i organów, numer 
identyfikacji podatkowej 
(NIP) oraz posługiwać się 
tym numerem w obrocie 
prawnym i gospodarczym

jest obowiązana 
umieszczać 
w oświadczeniach 
pisemnych, skierowanych 
w zakresie swojej 
działalności do 
oznaczonych osób 
i organów, numer 
identyfikacji podatkowej 
(NIP) oraz posługiwać się 
tym numerem w obrocie 
prawnym i gospodarczym

Posiada dodatkowe 
obowiązki informacyjne 
jeżeli jest uczestnikiem 
obrotu giełdowego

jest obowiązana 
umieszczać 
w oświadczeniach 
pisemnych, skierowanych 
w zakresie swojej 
działalności do 
oznaczonych osób 
i organów, numer 
identyfikacji podatkowej 
(NIP) oraz posługiwać się 
tym numerem w obrocie 
prawnym i gospodarczym

Posiada dodatkowe 
obowiązki informacyjne 
jeżeli jest uczestnikiem 
obrotu giełdowego

Rozliczenia 
podatkowe

Podatnikiem jest osoba 
fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą

Wybór:
- zasady ogólne według 
skali podatkowej
- podatek liniowy
- ryczałt ewidencjonowany
- karta podatkowa

Podatnikami są wspólnicy

Wybór:
- tzw. zasady ogólne 
(prowadzenie ewidencji 
kosztów i przychodów 
w postaci: podatkowej 
książki przychodów 
i rozchodów albo ksiąg 
rachunkowych - jeżeli 
przychody netto wyniosły 
co najmniej 2 000 000 euro)
- podatek liniowy
- zryczałtowany 
podatek od przychodów 
ewidencjonowanych (jeżeli 
przychody nie przekroczyły 
250 tys. euro)
- karta podatkowa (łączna 
liczba pracowników nie 
przekracza 5 osób)

Podatnikami są wspólnicy

Wybór:
- tzw. zasady ogólne 
(prowadzenie ewidencji 
kosztów i przychodów 
w postaci: podatkowej 
książki przychodów 
i rozchodów albo ksiąg 
rachunkowych - jeżeli 
przychody netto wyniosły 
co najmniej 2 000 000 euro)
- podatek liniowy
- zryczałtowany 
podatek od przychodów 
ewidencjonowanych (jeżeli 
przychody nie przekroczyły 
250 tys. euro)
- karta podatkowa (łączna 
liczba pracowników nie 
przekracza 5 osób)

Podatnikami są wspólnicy

Wybór:
- tzw. zasady ogólne 
(prowadzenie ewidencji 
kosztów i przychodów 
w postaci: podatkowej 
książki przychodów 
i rozchodów albo ksiąg 
rachunkowych - jeżeli 
przychody netto wyniosły 
co najmniej 2 000 000 euro)
- podatek liniowy
- zryczałtowany 
podatek od przychodów 
ewidencjonowanych (jeżeli 
przychody nie przekroczyły 
250 tys. euro)
- karta podatkowa (łączna 
liczba pracowników nie 
przekracza 5 osób)

Podatnikami są wspólnicy

Wybór:
- tzw. zasady ogólne 
(prowadzenie ewidencji 
kosztów i przychodów 
w postaci: podatkowej 
książki przychodów 
i rozchodów albo ksiąg 
rachunkowych - jeżeli 
przychody netto wyniosły 
co najmniej 2 000 000 euro)
- podatek liniowy
- zryczałtowany 
podatek od przychodów 
ewidencjonowanych (jeżeli 
przychody nie przekroczyły 
250 tys. euro)
- karta podatkowa (łączna 
liczba pracowników nie 
przekracza 5 osób)

Podatnikami są wspólnicy

Wybór:
- tzw. zasady ogólne 
(prowadzenie ewidencji 
kosztów i przychodów 
w postaci: podatkowej 
książki przychodów 
i rozchodów albo ksiąg 
rachunkowych - jeżeli 
przychody netto wyniosły 
co najmniej 2 000 000 euro)
- zryczałtowany 
podatek od przychodów 
ewidencjonowanych (jeżeli 
przychody nie przekroczyły 
250 tys. euro)
- karta podatkowa (łączna 
liczba pracowników nie 
przekracza 5 osób)

Podatnikiem jest spółka
Obowiązek w podatku od 
osób prawnych (CIT)

Podatnikiem jest spółka
Obowiązek w podatku od 
osób prawnych (CIT)
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