Powołanie do życia spółki z o.o. komandytowej oraz wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub
zorganizowanej jego części – wymogi informacyjne https://cgolegal.pl/uslugi/dzial-obslugikorporacyjnej/przeksztalcenia-spolek/

Lista danych do rejestracji spółki komandytowej:
1. firma spółki komandytowej
2. adres spółki komandytowej
3. adres do doręczeń (jeżeli jest inne niż adres siedziby)
4. dane wspólników:
a. imiona i nazwiska wspólników
b. drugie imię wspólników
c. adresy zamieszkania wspólników
d. NIP i PESEL wspólników
e. seria i numer dowodów osobistych
f. wskazanie urzędów skarbowych wspólników (PIT)
g. wskazanie formy opodatkowania (wg. skali 18 i 32% czy liniowo 19%)
5. wskazanie przedmiotu działalności spółki uwzględniając klasyfikację PKD
6. wskazanie przeważającego przedmiotu działalności uwzględniając PKD na poziomie podklasy

Lista danych do rejestracji spółki z o.o.:
1. firma spółki z o.o.
2. adres siedziby spółki z o.o.
3. adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres siedziby)
4. dane wspólników:
a. imiona i nazwiska wspólników
b. drugie imię wspólników
c. adresy zamieszkania wspólników
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d. NIP i PESEL wspólników
e. seria i numer dowodów osobistych
5. dane członków zarządu:
a. imiona i nazwiska członków zarządu
b. drugie imiona członków zarządu
c. adresy zamieszkania członków zarządu
d. numery NIP i PESEL członków zarządu
6. wskazanie przedmiotu działalności spółki uwzględniając klasyfikację PKD
7. wskazanie przeważającego przedmiotu działalności uwzględniając PKD na poziomie podklasy

Dokumenty do aportu:
1. sprawozdanie finansowe za rok 2015 i za okres od I-X 2016
2. zestawienie umów z kontrahentami oraz skany tych umów
3. umowy kredytowe, leasingowe i inne umowy z bankami
4. umowy najmu, podnajmu i tym podobne
5. ewidencja środków trwałych i wartość niematerialnych i prawnych
6. ewidencja wyposażenia
7. stan magazynu (remanent)
8. wypis z CEIDG
9. kopia nadania NIP
10. potwierdzenie rejestracji do VAT
11. zaświadczenie REGON
12. informacje o zezwoleniach i koncesjach
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