Likwidujemy spółkę z o.o.
Przeprowadzenie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest o wiele trudniejsze, niż jej założenie, a
samo postępowanie trwa o wiele dłużej.
W niniejszym artykule spróbuję Państwo przybliżyć nieco problematykę likwidacji spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i wskazać jej najważniejsze elementy, skupiając się na przypadku, w którym do likwidacji
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi w momencie podjęcia uchwały wspólników o rozwiązaniu
spółki.
Oprócz powyższej uchwały przepisy kodeksu spółek handlowych wskazuje, że rozwiązanie spółki następuje:



z przyczyn przewidzianych w umowie spółki, np. upływ określonego w umowie spółki czasu na który
została zawiązana lub zrealizowanie inwestycji, do której została utworzona,



w wyniku podjęcia uchwały przez wspólników o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,



z chwilą ogłoszenia upadłości spółki,



w przypadku spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy w sposób elektroniczny, uchwała
wspólników opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym,



w przypadku zaistnienia innych przyczyn określonych prawem, np. rozwiązanie spółki z urzędu przez
Sąd bez przeprowadzenia likwidacji.

Jak wyżej napisałem, niniejsze rozważania poczynimy na przykładzie powzięcia przez wspólników uchwały o
rozwiązaniu spółki.
Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów, chyba że
bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz
połowę kapitału zakładowego, wtedy do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów- o ile
umowa spółki nie stanowi inaczej. Należy pamiętać, że w przypadku uchwał zgromadzenia wspólników
dotyczących rozwiązania spółki musi być sporządzony protokół notarialny. Jest to bardzo istotne, gdyż jego brak
powoduje nieważność samej uchwały.
W uchwale o rozwiązaniu spółki, albo w osobnej uchwale dokonujemy wyboru osoby, bądź osób, które będą
likwidatorami spółki i określamy sposób reprezentacji spółki. Likwidator od momentu jego powołania
reprezentuje spółkę i wykonuje wszystkie czynności związane z likwidacją spółki, gdyż z momentem podjęcia
uchwały o rozwiązaniu spółki zarząd przestaje istnieć. Z reguły likwidatorami są osoby wcześniej wchodzące w
skład zarządu albo sami wspólnicy, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby likwidatorem została inna osoba.
Warto zauważyć, że z momentem podjęcia uchwały z mocy prawa ustaje prokura, a spółka działa pod swoją
firmą z dodatkiem „w likwidacji”.
Z uwagi na to, że to likwidatorzy działają w imieniu spółki, na nich ciążą obowiązki przeprowadzenia
postępowania likwidacyjnego i zakończenia działalności spółki.
Pierwszym obowiązkiem likwidatorów jest dokonanie zgłoszenia o otwarciu likwidacji spółki do Sądu
rejestrowego w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki przez wspólników. Zgłoszenia
dokonuje się na urzędowym formularzu KRS-Z61, gdzie wskazuje się podjętą uchwałę, określa sposób
reprezentowania spółki przez likwidatorów oraz dokonuje zmiany firmy poprzez dodanie określenia „w
likwidacji”. Do formularza KRS-Z61 dołącza się niezbędne załączniki, w postaci:



podjętej uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki,



podjętej uchwały wspólników o wyborze likwidatorów, jeżeli nie dokonaliśmy takiego wyboru w
uchwale wspólników o rozwiązaniu spółki,



formularza KRS-ZR, w którym wskazujemy dane likwidatorów,



formularza KRS-ZK, w którym zgłaszamy zmiany członków zarządu,



formularza KRS-ZL, który składamy w przypadku ustanowionego w spółce prokurenta,



oświadczeń likwidatorów, w których zawarta jest ich zgoda na pełnienie tej funkcji,



potwierdzenia uiszczenia opłaty za dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i za ogłoszenie w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Oprócz powyższego zgłoszenia likwidator przesyła do właściwego ze względu na siedzibę spółki Urzędu
Skarbowego formularz NIP-8 obejmujący aktualizację danych spółki, tj. jej firmy z dodaniem określenia „w
likwidacji”.
Należy pamiętać również, że w trakcie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom spółki
zysków, ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.
Likwidatorzy powinni sporządzić sprawozdanie finansowe związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych w
spółce na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji spółki oraz powinien sporządzić bilans otwarcia
likwidacji. Bilans otwarcia likwidacji powinien być sporządzony w ciągu 15 dni od dnia podjęcia uchwały
wspólników o rozwiązaniu spółki. Sprawozdanie finansowe i bilans otwarcia likwidacji powinny być
przedstawione zgromadzeniu wspólników i przez nich zatwierdzone. Trzeba mieć na uwadze, że w przypadku
gdy likwidacja spółki przedłuża się ponad rok, likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego
składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie finansowe za rok ubiegły celem jego zatwierdzenia. Nadto,
każde sprawozdanie powinno być złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych.
Trzeba również pamiętać, że w dniu poprzedzającym dzień postawienia spółki w stan likwidacji kończy się rok
podatkowy w spółce, co wiąże się z dokonaniem rocznego rozliczenia podatkowego.
Następną czynnością jaką wykonują likwidatorzy, to dokonanie ogłoszenia na stosownym formularzu MSIG- M1
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które jest jednocześnie wezwaniem wierzycieli do zgłaszania ich
wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia pojawienia się tego ogłoszenia. Koszt ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym jest uzależniona od liczby znaków. Za każdy znak zapłacimy 0,70 zł, nie mniej jednak
niż 60,00 zł. Przed złożeniem zamówienia na dokonanie ogłoszenia warto je wycenić, abyśmy wiedzieli ile
musimy zapłacić. Wycenę ogłoszenia dokonuje się we właściwym wydziale Sądu.
W toku postępowania likwidacyjnego, likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć
przysługujące jej wierzytelności, spłacić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy likwidatorzy
mogą wszczynać tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw będących w toku.
Podział majątku między wspólników, o ile taki został, można dokonać po upływie sześciu miesięcy od dnia
ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wtedy również
zmierzamy ku zakończeniu postępowania likwidacyjnego. Likwidatorzy sporządzają sprawozdanie likwidacyjne
oraz sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji, które następnie muszą być ogłoszone w siedzibie
spółki i powinny zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników podejmuje
również stosowne uchwały o wyborze osoby i miejsca przechowywania dokumentów finansowych i ksiąg spółki
oraz o sposobie podziału pozostałego majątku spółki między wspólników. Po dokonaniu tych czynności
likwidatorzy w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdań powinni złożyć wniosek do Sądu na urzędowym
formularzu KRS-X2 o wykreślenie spółki z rejestru. Do formularza KRS-X2 należy dołączyć stosowne załączniki, w
postaci:



sprawozdania likwidacyjnego,



sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji,



uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzające powyższe sprawozdania,



oświadczenia likwidatorów o ogłoszeniu powyższych sprawozdań w siedzibie spółki,



uchwały zgromadzenia wspólników o wyborze osoby i miejsca przechowywania dokumentów
finansowych i ksiąg spółki,



oświadczenia likwidatorów o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych i
komorniczych oraz o zaspokojeniu wierzytelności,



potwierdzenia uiszczenia opłaty za wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego i za ogłoszenie w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd rejestrowy po stwierdzeniu, że likwidacja została prawidłowo ukończona wyda postanowienie o wykreśleniu
spółki z rejestru.
Nie oznacza to jednak końca pracy likwidatorów. Pozostało im jeszcze kilka czynności do wykonania, tj.:



w terminie 7 dni zawiadomić urząd statystyczny województwa, na terenie którego ma siedziba spółka,
o wykreśleniu spółki z rejestru statystycznego prowadzonego przez GUS, co spowoduje utratę numeru
REGON,



złożyć wniosek do urzędu skarbowego o wykreślenie spółki z ewidencji prowadzonej przez urząd i
likwidację numeru NIP wraz z odpisem sprawozdania likwidacyjnego,



zgłosić do banku zakończenie istnienia spółki, co wiązać się będzie z likwidacją rachunku bankowego,



zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych fakt wykreślenia spółki z rejestru,



usunąć oznaczenia siedziby spółki, zniszczyć firmowe pieczątki i firmowy papier.

Jak widać postępowanie likwidacyjne jest dość skomplikowane i poddane pewnym rygorom, w szczególności w
zakresie terminów składania odpowiednich wniosków i dokumentów. Jeżeli chcesz oszczędzić sobie trudności i
problemów zachęcam do skorzystania z pomocy Naszej Kancelarii.

