SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – S24
Od stycznia 2012 roku istnieje możliwość zarejestrowania spółki z o.o. za
pośrednictwem Internetu. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć za pomocą
formularzy dostępnych w systemie teleinformatycznym po zalogowaniu. Aby się
zalogować należy podać nazwę użytkownika i hasło, albo posłużyć się bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu (możliwość ta jest dopiero wdrażana do systemu!). Natomiast od 1
czerwca tego roku dostęp do systemu będzie można uzyskać także przy
wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w
procedurze rejestracji nie ma konieczności posłużenia się bezpiecznym podpisem
elektronicznym, zastępując go podpisem nabytym w systemie informatycznym
Ministerstwa Sprawiedliwości, do uzyskania którego wystarczy podać nazwę
użytkownika i hasło, zaś uwierzytelnienie następuje poprzez weryfikację numeru
PESEL. Wg Krajowej Rady Sądownictwa taki sposób weryfikacji nie stanowi
wystarczającego zabezpieczenia i może obniżyć bezpieczeństwo obrotu prawno –
gospodarczego.
Wraz z wnioskiem o wpis spółki do rejestru należy dostarczyć w formie
elektronicznej umowę spółki, listę współpracowników, a także oświadczenie
wszystkich członków zarządu, że wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego
został wniesiony najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki. Jeżeli kapitał spółki nie
zostanie pokryty w całości przy jej zakładaniu, w rejestrze przedsiębiorców pojawi
się o tym wzmianka. Sąd rejonowy usunie ją dopiero po złożeniu przez członków
zarządu spółki oświadczenia, że wkłady zostały wniesione przez wszystkich
wspólników w całości. Na pokrycie kapitału zakładowego spółki, która jest
zakładana za pośrednictwem Internetu, można przeznaczyć jedynie wkłady
pieniężne, a dopiero po wpisie do KRS można dołączyć wkład niepieniężny (art. 158
§ 1 Kodeksu spółek handlowych).
W przypadku założenia spółki jednoosobowej wzorzec umowy staje się
automatycznie aktem założycielskim spółki z o.o., natomiast przy większej liczbie
założycieli wzorzec staje się umową pomiędzy wszystkimi członkami spółki.
Rejestrując spółkę przez Internet wspólnicy mają ograniczoną możliwość wpływania
na postanowienia umowy, wybierając warianty postanowień dopuszczone przez
system w ramach wzorca umowy. Ponadto podpisanie umowy przez pierwszego z
użytkowników uniemożliwia wprowadzanie zmian w treść umowy.
Dokumenty niezbędne do zawarcia spółki tworzone są bezpośrednio w systemie
komputerowym i przesyłane sądowi bez konieczności potwierdzenia notarialnego. Po
wprowadzeniu wszystkich danych i złożeniu podpisu elektronicznego, zgodnie z art.
157 § 1 – 3 K. s. h. Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 ze zm., dokument staje się
umową spółki z o. o., natomiast sama spółka powstaje z chwilą wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego. Sporządzenie i podpisanie umowy powinno nastąpić zgodnie z
przepisami w przeciągu 24 godzin, stąd też nazwa dla tego sposobu zakładania spółek
– „S24.” Należy natomiast liczyć się z tym, że sąd pracuje jedynie w dni robocze i w
godzinach urzędowych. W przypadku braków we wniosku, po ich uzupełnieniu,

powinien on zostać rozpatrzony w przeciągu 7 dni, natomiast jeśli jego rozpoznanie
wymaga przeprowadzenia rozprawy lub przesłuchania uczestników postępowania,
wniosek powinien zostać rozpoznany w ciągu miesiąca.
Należy pamiętać by w przeciągu 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru, złożyć do
sądu rejonowego oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkład pieniężny na
pokrycie kapitału zakładowego został przez nich wszystkich wniesiony w całości (o
ile oświadczenia tego nie złożono przez Internet), a także przedłożyć wzory
podpisów złożone wobec sądu lub poświadczone notarialnie. Należy pamiętać o
zgłoszeniach w urzędzie skarbowym, statystycznym i ZUS, oraz o uzupełnieniu
wpisu do KRS po otrzymaniu numeru REGON i NIP (formularz KRS-23 i KRS-ZY).
Obowiązkiem spółki jest również rozliczenie się z podatku od czynności
cywilnoprawnych od zawartej umowy.
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