Rejestracja spółki z o.o.
POMOC W ZGŁOSZENIU SPÓŁKI Z O.O. DO KRS

Rozpocznij działalność gospodarczą w formie spółki
z o.o. w 24 godziny*, bez wychodzenia z domu.
Skorzystaj z pomocy doradcy, który przeprowadzi
Cię przez każdy etap procedury rejestracji spółki.
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Co oferujemy?
Specjalizujemy się w zakładaniu i obsłudze spółek z
ograniczoną odpowiedzialnością. Przeprowadzamy procedurę
rejestracji zarówno w systemie S24, z wykorzystaniem umowy
w formie gotowego wzorca, jak i w PRS z umową w formie aktu
notarialnego. Służymy profesjonalnym doradztwem na każdym
etapie, oferujemy także szereg usług dodatkowych.

KANCELARIA-DGP.PL

Ekskluzywna szkoła dla dziewcząt

Założenie spółki z o.o. w s24: 950 zł netto

Oprócz spółek z o.o. rejestrujemy także m.in.:
- proste spółki akcyjne,
- spółki komandytowe,
- spółki jawne,
- jednoosobowe działalności gospodarcze,
- fundacje.

Dzięki opcji zdalnej obsługi,
świadczymy usługi dla
klientów z całej Polski.
Nasze biura mieszczą się w
Krakowie i Warszawie.
Obsługujemy nie tylko
Polaków, ale również
obcokrajowców.

Co obejmuje oferta?

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O.

- doradztwo przed rejestracją, w tym pomoc w doborze
odpowiednich kodów PKD,
- sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego lub
założenie konta i pomoc w wygenerowaniu umowy na bazie
wzorca,
- rejestracja w odpowiednim systemie, sporządzenie i złożenie
wszystkich wniosków o wpis do KRS,
- zgłoszenie spółki do US, GUS, ZUS oraz opcjonalnie CRBR.

Pozostałe usługi:
- rejestracja spółek w tym
m.in. spółki z o.o., prostej
spółki akcyjnej,
- wprowadzenie zmian,
aktualizacja danych w KRS,
- prowadzenie pełnej i
uproszczonej księgowości,
- doradztwo księgowe,
podatkowe i prawne,
- obsługa księgowa i
kadrowo - płacowa,
- wynajem wirtualnego biura,
- sprzedaż kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

Wszystkie usługi
w 1 miejscu!

Dlaczego spółka z o.o.?

ZALETY SPÓŁKI Z O.O.

- możliwość rejestracji w elektronicznym systemie S24,
który zakłada rozpatrzenie wniosku w 24h* od momentu
jego złożenia,
- niski koszt założenia wnikający ze stosunkowo niedużych
opłat rejestrowych oraz minimalnego kapitału zakładowego
wynoszącego 5 000zł,
- możliwość ominięcia obowiązku odprowadzania składek
ZUS,
- ograniczona odpowiedzialność wspólników, którzy za
zobowiązania odpowiadają do wysokości wniesionych
wkładów,
- 9% składka CIT.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi
najczęściej wybieraną formę prawną prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce. Jest to najbardziej
elastyczna i najbardziej bezpieczna forma, z punktu
widzenia wspólników.
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*czas rejestracji spółki zależy od pracy sądu

Zapraszamy do współpracy!

+22 201 07 05
kom.: 660 022 488

