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W drugiej książce z serii Spółka z o.o. w pytaniach i odpowiedziach pt. Jak finansować 
spółkę i dokonywać w niej zmian? przeczytasz o prawnych, podatkowych i rachunkowych 
aspektach:

1) realizowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w kontekście cen 
transferowych; 

2) funkcjonowania tzw. spółki nieruchomościowej;
3) finansowania spółki przy wykorzystaniu pożyczek i dopłat;
4) dokonywania zmian umowy spółki, w tym podwyższania i obniżania kapitału za-

kładowego spółki oraz umarzania udziałów;
5) zmian składu osobowego spółki, w tym zbywania udziałów, dziedziczenia i wyłą-

czenia wspólnika ze spółki przez sąd;
6) przekształcenia, połączenia i podziału spółki;
7) likwidacji, zawieszenia działalności i upadłości spółki;
8) odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w spółce.  


