Kwiecieñ 2012

S-24 czyli za³o¿enie spó³ki z o.o. w 24 h

Od 1 stycznia 2012 r. przedsiêbiorcy maj¹
mo¿liwoœæ za³o¿enia spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ w trybie elektronicznym
w ci¹gu zaledwie 24 godzin. Nowa
procedura zawi¹zania i rejestracji spó³ki
z o. o. zosta³a wprowadzona ustaw¹
z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie
ustawy – Kodeks spó³ek handlowych oraz
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 92 poz. 531).
Obok tradycyjnej metody zak³adania spó³ek
nowela wprowadzi³a tzw. tryb S-24, który
umo¿liwia za³o¿enie i zarejestrowanie spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w ci¹gu
24 godzin od momentu prawid³owego
wprowadzenia danych do systemu
teleinformatycznego poprzez formularz
dostêpny na stronie internetowej ministerstwa
sprawiedliwoœci.
Jak to dzia³a
Za³o¿enie spó³ki z o.o. w trybie S-24 polega na
za³o¿eniu konta w systemie teleinformatycznym,
wype³nieniu gotowego wzorca umowy,
za³¹czników i wniosków do KRS oraz opatrzeniu
dokumentów podpisem elektronicznym. Tak
wype³niony wniosek trafia do S¹du Rejestrowego,
który - zgodnie z ustaw¹ - ma obowi¹zek
dokonaæ rejestracji podmiotu w Krajowym
Rejestrze S¹dowym w ci¹gu doby.
Zarz¹d zarejestrowanej w tym trybie spó³ki,
bêdzie zobligowany do uzupe³nienia wniosku
o brakuj¹ce dokumenty wymagane w formie
papierowej tj. wzory podpisów cz³onków
zarz¹du i oœwiadczenie o pokryciu wk³adów
na kapita³ zak³adowy, w ci¹gu 7 dni od daty
wpisania podmiotu do rejestru.

Jednoczeœnie, poniewa¿ procedura rejestracji
w trybie S-24 pomija zasadê tzw. ,,jednego
okienka”, spó³ka bêdzie musia³a we w³asnym
zakresie dokonaæ rejestracji we w³aœciwym
Urzêdzie Skarbowym, G³ównym Urzêdzie
Statystycznym i Zak³adzie Ubezpieczeñ
Spo³ecznych.
Wzorzec umowy
Wzorzec umowy, którym przedsiêbiorcy
mog¹ pos³ugiwaæ siê za pomoc¹ systemu
teleinformatycznego jest dokumentem bardzo
ogólnym i na etapie rejestracji nie podlega
¿adnym modyfikacjom. Umowa spó³ki jest
zawierana w zwyk³ej formie pisemnej, a nie
jak w przypadku metody tradycyjnej – w formie
aktu notarialnego. Powy¿sze rozwi¹zanie ma
na celu obni¿enie kosztów zwi¹zanych
z za³o¿eniem sp. z o.o. Niemniej jednak,
w przypadku, gdy ju¿ po zarejestrowaniu
sp. z o.o. w KRS, wspólnicy zdecyduj¹
o modyfikacji postanowieñ umowy spó³ki z o.o.,
zmiana taka bêdzie mog³a zostaæ dokonana
w formie notarialnej i bêdzie podlega³a rejestracji
na obowi¹zuj¹cych dotychczas zasadach.
Nie dla wszystkich
Choæ ustawa upraszcza procedurê, skraca czas
i obni¿a koszty zwi¹zane z za³o¿eniem sp. z o.o.,
nowa procedura nie jest rozwi¹zaniem wolnym
od wad.
Pierwszy problem pojawia siê ju¿ na etapie
rejestracji konta w systemie teleinformatycznym.
Z uwagi na koniecznoœæ podania numeru PESEL
wspólnika (gdy jest on osob¹ fizyczn¹) oraz
cz³onków zarz¹du, cudzoziemcy którzy go nie

1

posiadaj¹, nie mog¹ za³o¿yæ spó³ki w trybie
uproszczonym. Rozwi¹zaniem dla nich
pozostaje zatem wczeœniejsze ubieganie siê
o nadanie numeru PESEL albo rejestracja
spó³ki z o.o. tradycyjn¹ metod¹.
Kolejn¹ przeszkod¹, jak¹ mog¹ napotkaæ
przedsiêbiorcy, jest brak mo¿liwoœci modyfikacji
wzorca umowy powstaj¹cej spó³ki, przed jej
wpisaniem do KRS. Z uwagi na fakt, i¿ wzorzec
umowy spó³ki z o.o. przewiduje pieniê¿n¹
formê pokrycia wk³adów na kapita³ zak³adowy,
wspólnicy s¹ pozbawieni mo¿liwoœci wniesienia
do spó³ki aportu. Osoby, dla których
zaproponowany wzorzec umowy oka¿e siê
nieodpowiedni mog¹ skorzystaæ wy³¹cznie
z tradycyjnego sposobu rejestracji, czyli
zawarcia umowy spó³ki z o.o. w formie aktu
notarialnego.

Podsumowanie
Paradoksalnie, odformalizowanie procesu
za³o¿enia spó³ki, dziêki ominiêciu zasady
„jednego okienka”, nak³ada na spó³ki wiêcej
obowi¹zków ni¿ w tradycyjnej procedurze,
jak chocia¿by koniecznoœæ dokonania
samodzielnej rejestracji podmiotu w US,
GUS i ZUS.

Istotna okazuje siê tak¿e dok³adnoœæ
i prawid³owoœæ wype³nienia formularzy on-line.
W zale¿noœci od rodzaju pope³nionego b³êdu,
S¹d Rejestrowy mo¿e wezwaæ sk³adaj¹cego
do uzupe³nienia wniosku albo go zwróciæ, co
znacznie wyd³u¿a procedurê rejestracyjn¹.
Niezale¿nie od zapewnieñ ustawodawcy,
wnioski z³o¿one do KRS on-line bêd¹
rozpatrywane w dni robocze w godzinach
pracy S¹dów Rejestrowych.
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