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Koszty prowadzenia spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością
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Jakie są koszty prowadzenia sp. z o.o.
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. otwiera wielu przedsiębiorcom nowe możliwości zarobkowe, jak i zabezpiecza ich majątek osobisty przed ryzykiem związanym z prowadzeniem
firmy. W dodatku rozsądnie zorganizowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być bardziej oszczędna w działalności przedsiębiorcy niż jednoosobowa działalność gospodarcza.
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnymi kosztami. Optymalizacja podatkowa oraz
efektywnie prowadzona księgowość może doprowadzić do redukcji kosztów, a nawet całkowicie wyeliminować niepotrzebne opłaty. By sprawnie kontrolować koszty spółki, należy się wpierw z nimi odpowiednio zapoznać.
Dzięki prawidłowo prowadzonej optymalizacji, można podejmować działania redukujące koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązaniem jest wykorzystanie spółki z o.o. w spółce komandytowej, gdzie komandytariuszem byłaby osoba fizyczna czyli: Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania firmy i brak podwójnego opodatkowania dochodów. Taki skutek (łączący zalety spółki z o.o.
i spółek osobowych) można osiągnąć tworząc spółkę komandytową, w której komplementariuszem
będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
A jak w spółce z o.o. nie płacić składek ZUS? Otóż mimo tego, że jednoosobowy wspólnik spółki z o.o.
jest bez wyjątków uznawany za osobę prowadzącą działalność gospodarczą i musi płacić składki to
wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o. ( wystarczy dwóch wspólników) nie należą już do tej kategorii.
W związku z tym nie podlegają obowiązkowi płacenia składek ZUS.
Jeżeli chcesz poznać więcej możliwości jakie daje efektywne prowadzenie księgowości – zapraszamy
do kontaktu z nami!
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Wydatki związane z prowadzeniem spółki z ograniczona odpowiedzialnością, obejmują zarówno
obowiązkowe opłaty administracyjno-skarbowe, jak i bieżące koszty prowadzenia firmy. Te pierwsze,
przedsiębiorca ma obowiązek regulować w określonych odstępach czasu i zależą one od formy prawnej
działalności gospodarczej, podczas gdy koszy związane z prowadzeniem firmy uzależnione są głównie
od wielkości i rodzaju działalności firmy.

Jako że spółka z o.o. jest zarówno osobą prawną, jak i osoba fizyczną, będzie
płatnikiem zarówno podatku dochodowego od osób prawnych CIT, jak i PIT,
czyli podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie pobierana dywidend.
W Polsce obowiązują dwie stawki CIT, które wynoszą 5% 19%. Jeśli mamy
minimum jednego wspólnika z tytułu posiadanych udziałów nie płacimy
natomiast ZUS-u.

podatek VAT

Podatek od towarów i usług: obecnie podstawowa stawka VAT wynosi 23%. to
stawka stosowana przy sprzedaży towarów i usług na terenie kraju.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek ZUS na ubezpieczenie:
emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Składka na ubezpieczenie
chorobowe jest dobrowolna.

Wpłaty na
PEFRON

Koszty ZUS

Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Każda firma zatrudniająca powyżej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, która nie
zatrudniania 6% pracowników niepełnosprawnych, musi wpłacać comiesięczna
opłatę do PEFRON.

Prowadzenie działalności gospodarczej. w tym spółki z o.o. związane jest
z wieloma kosztami jak opłata za czynsz, media, abonament za Internet i telefon,
wyposażenie biura, zakup urządzeń technicznych, zakup samochodów,
pieczątka , szkolenia zawodowe, opłaty za utrzymanie domeny internetowej,
materiały, reklamowe, ubezpieczenie lokalu, koszy utrzymania konta bankowego
i tym podobne.

Ksiegowość
spółki z o.o.

podatek
dochodowy 2x!

Koszty bieżace

Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksląg rachunkowych zgodne
z ustawą o rachunkowości i nie może prowadzić uproszczone formy księgowości.
dlatego warto zdecydować się na pomoc rzetelnego biura rachunkowego.
Sprawnie prowadzona księgowość w firmie umożliwi zwiększenie jej efektywności,
oszczędność czasu przedsiębiorców i możliwość optymalizacji kosztów związanych
z prowadzoną, przez nich działalnością.
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Spółka z o.o.
księgowość, wady i zalety
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą
działalności gospodarczej w Polsce. Nie jest tak bez powodu – za tym
wyborem przemawia wiele argumentów. Jak każda decyzja wybór spółki
z o.o. ma swoje słabe i silne strony. W jaki sposób zaradny przedsiębiorca — przy odrobinie pomocy — może pomniejszyć słabe i podkreślić
silne strony takiej formy działalności? I czy taki model najlepiej będzie
pasować do twojej firmy?

Możliwość założenie jednoosobowej spółki z o.o.

ZALETA

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyjątkiem od reguły mówiącej o tym,
że spółka składa się z co najmniej dwóch wspólników. Wyjątek ten ma uzasadnienie w odniesieniu tylko
do spółek kapitałowych, które stanowią połączenie kapitału, a nie indywidualnych cech wspólników.
Wprowadzenie tego wyjątku miało na celu umożliwienie przedsiębiorcom, podejmującym działalność
na większą skalę, indywidualne prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w formie pozwalającej na
ograniczenie ryzyka gospodarczego, a także na płacenie niższych podatków.

Skomplikowana procedura założenia spółki z o.o.

WADA

Dla początkujących przedsiębiorców, w tym tych, którzy rozważają przekształcenie jednoosobowej
działalności w spółkę z o.o. ilość wymogów i formalności z tym związanych może przetłoczyć. Wiąże się
z tym konieczność zawarcia umowy spółki, jej rejestracji w KRS, włożenia wymaganego kapitału zakładowego o minimalnej wartości 5 000 zł, ustanowienia zarządu i innych. Przedsiębiorca nieposiadający
doświadczenia w tej kwestii powinien skorzystać z konsultacji specjalisty lub zarejestrować działalność
przy pomocy biura księgowego, by zredukować szansę na popełnienie błędów na starcie.
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Rejestracja ONLINE

ZALETA

O ile rejestracja tradycyjna może być dla wielu skomplikowana, to możliwość zarejestrowania spółki z o.o. przez
Internet jest już znaczenie prostszym rozwiązaniem.
Istnieje bardzo uproszczona procedura założenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą systemu
teleinformatycznego. Nadaje się ona jednak tylko dla
spółek o standardowych postanowieniach umowy spółki.

Jak sama nazwa wskazuje,
udziałowcy spółki
z o.o. nie ponoszą pełnej
odpowiedzialności
z ewentualne długi spółki
i nie odpowiadają za nie
swoim majątkiem osobistym.

Wymaga podstawowej wiedzy księgowej i samych zasad
dot. spółki. Numery NIP i REGON nadawane są spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością automatycznie przez
sąd w kilka dni po jej rejestracji w KRS.

Ograniczona odpowiedzialność udziałowców

ZALETA

Jak sama nazwa wskazuje, udziałowcy spółki z o.o. nie ponoszą pełnej odpowiedzialności z ewentualne
długi spółki i nie odpowiadają za nie swoim majątkiem osobistym, a ich odpowiedzialność ograniczona
jest jedynie do wielkości wniesionych przez nich wkładów. Dla wielu polskich przedsiębiorców jest to
wystarczający powód, by zdecydować się na taką formę działalności gospodarczej.

Tylko prowadzenie pełnej księgowości, cena wyboru spółki z o.o.

WADA

Spółka z o.o. nie może prowadzić jedynie uproszczonej formy księgowości, co oznacza, że samodzielne
jej prowadzenie może pochłonąć niebotyczne pokłady czasu. Można w tym celu również zatrudnić
w firmie księgową, jednak wtedy będzie się to wiązać z wieloma kosztami w firmie, w tym w utworzeniu
nowego etatu w firmie, odprowadzeniu składek za nowego pracownika, zakupie drogiego programu
księgowego, wyposażeniem nowego miejsca pracy etc. Na szczęście prowadzenie pełnej księgowości
można zlecić nam — biuro księgowe to rozwiązanie tańsze i skuteczniejsze od pierwszych dwóch
rozwiązań. Z tego powodu zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się właśnie na outsourcing księgowości spółki z o.o.
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Minimalny kapitał zakładowy i koszt prowadzenia działalności
gospodarczej w tej formie jest niski

ZALETA

Minimalna wartość jednego udziału w spółce z o.o. wynosi zaledwie 50 zł. Wkłady poszczególnych
udziałowców nie muszą być równe, ale cały kapitał musi w sumie wynosić minimum 5000 zł. Koszty
założenia spółki obejmujące wpis od notariusza, rejestrację spółki w rejestrze, jak i pozostałe, również
są niewielkie, pozostając w zasięgu nawet początkujących przedsiębiorców.

Podwójne opodatkowanie zysku spółki z o.o.

WADA

Jako że Spółka z o.o. jest zarówno osobą prawną, jak i osobą fizyczną, tak więc będzie płatnikiem
zarówno podatku dochodowego od osób prawnych CIT, jak i PIT, czyli podatku dochodowego od
osób fizycznych w trakcie pobierania dywidend. Dla wielu przedsiębiorców dwukrotne opodatkowanie
zysków firmy jest niesprawiedliwe. Są na szczęście formy optymalizacji podatkowej, które umożliwiają
złagodzenie tego problemu.
To tylko niektóre z wad i zalet, które będzie musiał rozważyć przedsiębiorca, wybierając model własnej
działalności gospodarczej. Jeżeli masz pytania dotyczące tej kwestii, Sigmapartner – biuro księgowe
poznań – zaprasza do konsultacji.

Brak obciążeń zus.

ZALETA

Kolejną niewątpliwą zaletą posiadania spółki jest brak obciążeń ZUS-owskich. Jeśli mamy minimum
jednego wspólnika z tytułu posiadanych udziałów nie płacimy ZUS-u. Docenią to szczególnie Ci który
prowadzą już jednoosobową działalność gospodarczą i co miesiąc muszą płacić ZUS bez względu na to
czy osiągają przychody, czy klient uregulował nasze należności czy też nie.
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Jak przekształcić jednoosobową
działalność gospodarczą
w spółkę z o.o.?
Indywidualna działalność gospodarcza dla firmy, która się rozwija, w pewnym
momencie przestaje być wystarczającą formą prawną. Jeśli chcemy mieć
wspólników, móc zaciągać kredyty obrotowy czy inwestycyjny, pojawia
się potrzeba przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
w spółkę. Najczęściej wybieraną formą jest spółka z o.o. Może ją bowiem
tworzyć również jedna osoba, ale na tym zasadnicze podobieństwa się
kończą. O sposobach jak przekształcić się w taką spółkę, dowiesz się
z tego wpisu.

Zamknięcie/otwarcie
Zamykamy starą i otwieramy nową firmę – takie rozwiązanie wydaje
się proste, ale niestety z tytułu zamknięcia działalności gospodarczej
jesteśmy zmuszeni zapłacić VAT z powodu utworzenia spisu z natury,

Wnosząc aportem firmę,
jednocześnie podwyższamy
wartość kapitału zakładowego spółki.
To sprytne i niekosztowne
wyjście sprawia, że wybiera
je wiele osób.

a także podatek dochodowy, ponieważ zbywamy majątek firmy.
Następnie musimy już tylko wyrejestrować swoją firmę w urzędach,
aby móc założyć nową spółkę. Istnieją jednak jeszcze dwie inne opcje,
które pozwolą na płynniejsze przejście z działalności gospodarczej
w spółkę z o.o. Jakie?

Aport
Jeszcze zanim zamkniemy jednoosobową działalność gospodarczą,
zakładamy spółkę z o.o. Wtedy możemy wnieść aportem firmę lub jej
część, w zamian otrzymując udziały w nowopowstałej spółce.
To nieformalne rozwiązanie określa Kodeks Cywilny. Jego główną
zaletę stanowi fakt, że nie płacimy ani podatku dochodowego, ani
VAT, przynajmniej do momentu sprzedaży udziałów w spółce.
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Zapłacić należy jednak podatek od czynności cywilno-prawnych, na szczęście jest oni niski, wynosi on 0,5%
kapitału zakładowego spółki. Oczywiście ponosimy także opłaty notarialne oraz rejestracyjne (razem 600 zł).
Wnosząc aportem firmę, jednocześnie podwyższamy wartość kapitału zakładowego spółki. To sprytne i
niekosztowne wyjście sprawia, że wybiera je wiele osób. Przyjrzyjmy się jednak pojęciu aport bliżej.
Przez aport rozumie się wartości majątkowe, ale niepieniężne, takie jak np. know how, znaki towarowe,
patenty na wynalazki, rzeczy ruchome, nieruchomości itd. Aportem nie możemy jednak wnieść decyzji
administracyjnych. Nie przechodzą one automatycznie, trzeba ubiegać się o nie ponownie. Taką decyzją
może być np. pozwolenie na budowę czy koncesja na alkohol wydane dla firmy X, która była wówczas
jednoosobową działalnością gospodarczą, a teraz zmienia się w spółkę z o.o. Nastręcza więc to pewne
trudności prawne.
Kolejnym problemem może okazać się fakt, że Urząd Skarbowy uzna, że aportem wniesiono do spółki
elementy majątku, nie firmę ani jej cześć, co oznacza, że zostaną one objęte podatkiem VAT, jak wszystkie
towary i usługi przeznaczone na sprzedaż. Dlatego wskazana jest pomoc doradcza księgowego lub prawnika.

Przekształcenie
Formalna droga przekształcenia spółki wymaga stworzenia planu przekształcenia. Jeśli więc chcesz pójść tą
drogą, potrzebujesz więc, aby Twój księgowy sporządził wycenę składników Twojego majątku jako przedsiębiorcy oraz sprawozdanie finansowe. Projekty aktu założycielskiego oraz o przekształceniu możesz stworzyć
sam, ale lepiej byś skorzystał z pomocy prawnika.
Wszystkie te cztery dokumenty zanosimy następnie do notariusza, który sporządza właściwy plan przekształcenia. Jego rzetelność oceniana jest przez biegłego rewidenta, który wyznacza właściwy sąd rejonowy.
On także określa jego wynagrodzenie, które musisz zapłacić. Na wydanie swojej opinii rewident ma dwa
miesiące. Z tego punktu widzenia formalne przekształcanie spółki potrafi być więc i kosztowne, i czasochłonne.
Gdy już biegły wyda opinie i nie ma żadnych zastrzeżeń, ponownie udajesz się do notariusza w celu
przekształcenia projektów przekształcenia oraz założycielskiego w akty notarialne. Na koniec musisz dokonać
rejestracji w KRS. Ponieważ od tej pory zostajesz płatnikiem VAT, informujesz również swój Urząd Skarbowy.
Od teraz zaczynasz również prowadzić pełną księgowość.
Jakie są zalety formalnego przekształcenia? Jeśli przedsiębiorca prowadzi stałą współpracę z licznymi
kontrahentami, to spółka staje się stroną w tych umowach, nie trzeba ich aneksować. Ponadto wszelkie
wydane działalności gospodarczej koncesje również przechodzą automatycznie.
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Brak obciążeń zus!
To niewątpliwie zaleta posiadania
spółki z o.o.
Osoba rozpoczynająca pracę na własny rachunek staje przed problemem,
własna spółka czy może działalność gospodarcza. Każda ze wspomnianych
form prowadzenia działalności ma swoje plusy i swoje minusy.
Działalność gospodarcza kojarzy się wszystkim z brakiem ewidencji gotówki, tzn. swobodnym dysponowaniem zgromadzonymi środkami. I to się zgadza jednak wielu zapomina, że działalność gospodarcza jest ściśle powiązana z osobą fizyczną, oznacza to nie mniej ni więcej, że odpowiadamy wszystkim
tym co posiadamy za zobowiązania jakie zaciągniemy, odpowiadamy całym swoim majątkiem.
W spółce jest troszkę inaczej. Każde zdarzenie w spółce jest
rejestrowane i każde wymaga udokumentowania, ale w zamian
za to otrzymujemy spokojny sen. Za zobowiązania zaciągnięte
odpowiada spółka, bowiem jest ona osobnym bytem prawnym,
posada osobowość prawną. I to jest niewątpliwa zaleta, o której
większość zapomina. Ponadto bardzo łatwo można pozyskać

Każde zdarzenie w spółce
jest rejestrowane i każde
wymaga udokumentowania, ale w zamian za
to otrzymujemy spokojny
sen.

dodatkowy kapitał na jej rozwój chociażby poprzez wprowadzenie
nowego wspólnika.
Założenie spółki wymaga zawarcia umowy spółki pomiędzy wspólnikami. Umowę można zawrzeć w formie aktu notarialnego, czyli
wizyta u notariusza lub za pomocą wzorca umowy spółki. Tylko
jedna uwaga, ten drugi sposób jest możliwy tylko jeśli kapitał
zostaje wniesiony w gotówce.
Zatem co to jest takiego ten kapitał? Ogólnie rzecz ujmując
kapitał, to pieniądz lub np. towar wniesiony przy zakładaniu spółki,
w zamian za co otrzymuje się udziały w spółce, czyli stajemy się
jej właścicielem. Wysokość kapitału zależy od nas samych i nie
może on być mniejszy niż 5.000,00 zł, a nominalna wartość jednego
udziału nie może być mniejsza niż 50 zł. Kapitał jaki wniesiemy
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do spółki przeznaczyć można na bieżące regulowanie zobowiązań spółki, np. zakup mebli biurowych,
zapłata czynszu itp.
Udziały w spółce zostają podzielone proporcjonalnie do wniesionego kapitału, np. jest dwóch
wspólników każdy wnosi kapitał w wysokości 2.500 zł a zatem każdy z nich otrzyma 50 udziałów,
dokładnie 50% kapitału. Przy takim podziale tj. 50/50 może powstać problem przy podejmowaniu
uchwał, szczególnie jeśli wspólnicy będę mieć odmienne zdanie. Generalnie na 1 udział przypada
1 glos. Można jednak w umowie spółki zastrzec, że nasze głosy uprzywilejowane są co do prawa głosy
i np. na 1 udział przypadają 2 głosy. Zyskujemy wtedy przewagę w głosowaniu 2 do jednego.
Wspólnikiem w spółce z o.o. może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna czyli inna spółka
za wyjątkiem spółki cywilnej. W tym miejscu należy dodać, że aby założyć spółkę nie trzeba mieć
wspólnika, możemy powołać ją sami i być w 100% jej udziałowcami. Takie rozwiązanie ma jednak jedną
zasadniczą wadę, otóż ZUS w takim przypadku będzie nas traktować tak samo jak osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a więc wpadamy w system ubezpieczeń społecznych.
A kolejną niewątpliwą zaletą posiadania spółki jest właśnie brak obciążeń ZUS-owskich. Jeśli mamy
minimum jednego wspólnika z tytułu posiadanych udziałów nie płacimy ZUS-u.
Docenią to szczególnie Ci który prowadzą już jednoosobową działalność gospodarczą i co miesiąc
muszą płacić ZUS bez względu na to czy osiągają przychody, czy klient uregulował nasze należności
czy też nie.
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