
#przekształcenia_spółek

PRZEKSZTAŁCENIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



#krok_1
PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

Wymaga formy aktu notarialnego.

Określa się w nim wartość bilansową majątku na 
dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie 
planu, która pomoże określić kapitał zakładowy 
spółki z o.o. (min. 5 000 zł)

Składa się z:
✓ Oświadczenia przedsiębiorcy o przekształceniu
✓ Projektu umowy spółki z o.o.

Załączniki:
✓ wycena składników majątku (aktywów i 

pasywów)
✓ sprawozdanie finansowe dla celów 

przekształcenia.



#krok_2
Umowa spółki

Forma aktu notarialnego

Powinna zawierać m.in:
✓ firmę i siedzibę spółki;
✓ przedmiot działalności spółki;
✓ wysokość kapitału zakładowego;
✓ czy wspólnik może mieć więcej niż 

jeden udział;
✓ liczbę i wartość nominalną udziałów 

objętych przez poszczególnych 
wspólników;

✓ czas trwania spółki, jeżeli jest 
oznaczony;

✓ korzystne zabezpieczenia interesów 
wspólników.



#krok_3
Opinia biegłego rewidenta

Biegły rewident bada plan przekształcenia w 
zakresie poprawności i rzetelności

Sąd wyznacza rewidenta na wniosek

Opłata od wniosku - 300 zł

Do wniosku załączony plan przekształcenia ze 
wszystkimi elementami

Opinia wydawana max. w ciągu 2 miesięcy



#krok_4
Rejestracja spółki w KRS

Wniosek o rejestrację spółki z o.o. powstałej w wyniku
przekształcenia składany za pośrednictwem Portalu
Rejestrów Sądowych

Możliwość zawnioskowania o rejestrację Spółki z konkretną
datą – ułatwienie rozliczeń

Załączniki do wniosku:
✓ Umowa spółki
✓ Oświadczenie o przekształceniu
✓ Lista wspólników wraz z udziałami
✓ Lista osób reprezentujących
✓ Opinia biegłego rewidenta
✓ Oświadczenie zarządu, że został pokryty kapitał

zakładowy
✓ Dowód wpłaty opłaty sądowej

Wpis do KRS w ciągu 2-4 tygodni od złożenia
wniosku



Powiadomienie kontrahentów i pracowników o przekształceniu

Wykreślenie z CEIDG złożony w ciągu 7 dni od wpisu do KRS

ZUS: wyrejestrowanie JDG oraz rejestracja sp. z o.o.

US: formularz aktualizacyjny NIP - 8
US: rejestracja podatnika VAT

Zgłoszenie CRBR  w terminie 7 dni od wpisu

Obowiązki wynikające z posiadanych licencji/decyzji/koncesji 
(m.in. BDO 30 dni na aktualizację);

Podpisanie stosownych aneksów do zawartych umów

#krok_5
Obowiązki aktualizacyjne



#koszty_publicznoprawne

Akt notarialny z wypisami
(ok. 200-500 zł netto)*

Opłaty sądowe
(wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta, 

rejestracja w KRS, ogłoszenia w MSiG)

(900 zł)

Wynagrodzenie biegłego 

rewidenta
(4000-8000 zł)

PCC 0,5% od wysokości kapitału 

zakładowego sp. z o.o.



#przekształcenia_spółek

PRZEKSZTAŁCENIE 

SPÓŁKI JAWNEJ

W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



#krok_1
PRZYGOTOWANIA

Sporządzenie sprawozdania finansowego na 
konkretny dzień w miesiącu i określenie wartości 
bilansowej przedsiębiorstwa

Sporządzenie wyceny majątku (aktywów i 
pasywów)

Sporządzenie projektu uchwały o przekształceniu
i projektu umowy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w zwykłej formie pisemnej
z podpisami wszystkich wspólników



#krok_2
WIZYTA U NOTARIUSZA

Podjęcie uchwały wspólników w formie aktu notarialnego w sprawie
przekształcenia spółki, która powinna zawierać następujące elementy:
✓ typ spółki,
✓ w jaki spółka zostaje przekształcona,
✓ wysokość kapitału zakładowego,
✓ zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom,
✓ nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej,
✓ zgodę na brzmienie umowy.

Umowa spółki powstałej w wyniku przekształcenia;
✓ firma i siedziba spółki – zbieżna ze spółką przekształcaną:
✓ przedmiot działalności spółki – zbieżny ze spółką przekształcaną:
✓ wysokość kapitału zakładowego – min. 5 000 zł, określany przy 

pomocy wartości bilansowej przedsiębiorstwa;
✓ czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
✓ liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych 

wspólników;
✓ czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
✓ korzystne zabezpieczenia interesów wspólników.



#krok_3
Rejestracja spółki w KRS

Wniosek o rejestrację spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia
składany za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych

Możliwość zawnioskowania o rejestrację Spółki z konkretną datą –
ułatwienie rozliczeń

Załączniki do wniosku:
✓ Umowa spółki
✓ Uchwała o przekształceniu
✓ Lista wspólników wraz z udziałami
✓ Lista osób reprezentujących
✓ Oświadczenie zarządu, że został pokryty kapitał zakładowy
✓ Dowód wpłaty opłaty sądowej

Wpis do KRS w ciągu 2-4 tygodni od złożenia
Wniosku

Przekształcenie następuję z chwilą wpisu sp. z o.o
do Rejestru KRS.



Powiadomienie kontrahentów i pracowników o przekształceniu

US: formularz aktualizacyjny NIP – 8
US: zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R

ZUS: zmiana nazwy konta płatnika na podstawie NIP-8

Zgłoszenie CRBR  w terminie 7 dni od wpisu

Obowiązki wynikające z posiadanych licencji/decyzji/koncesji 
(m.in. BDO 30 dni na aktualizację);

Podpisanie stosownych aneksów do zawartych umów

#krok_5
Obowiązki aktualizacyjne



#koszty_publicznoprawne

Akt notarialny z wypisami
(ok. 200,00-500,00 zł netto)

Wniosek o rejestrację 

spółki przekształconej
600 zł

PCC 0,5 % od wysokości 

kapitału zakładowego sp. z 

o.o.



#kontakt

Przemysław Kosiński

+48 511 965 092

p.kosinski@kancelariacw.pl 


