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pełną zdolność  
do prowadzenia 
działalności operacyjnej 

Księgowość 
Usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe. 
Pełna księgowość już od 559 zł / mc. 

Dlaczego McCarthy & Taggart Group? 

Wszystkie oferowane przez nas spółki posiadają: 

Oferta na zakup gotowej spółki z o.o. 

Posiadamy spółki rejestrowane w 2021 roku 
 

Komfort i wygoda 
Bezpłatnie przygotujemy i zgłosimy  
wszelkie zmiany w urzędach w Twoim imieniu.  
Jedyne, co musisz zrobić, to dostarczyć nam 
potrzebne dane i podpisać dokumenty. 

Szybki start firmy 
Rozpoczniesz działalność nawet w ciągu 
kilku godzin od pierwszego kontaktu. Mamy  
w ofercie wiele gotowych spółek,  
które możesz nabyć, unikając czekania  
na realizację formalności. 

Bezpieczeństwo 
Jedynym właścicielem i założycielem oferowanych 
spółek jest McCarthy & Taggart Group. 
Gwarantujemy notarialnie, że sprzedawane spółki 
nie prowadziły działalności, nie posiadają długów  
i zobowiązań. 

siedzibę zarejestrowaną 
w Warszawie 

minimalny kapitał 
zakładowy 

KRS, REGON, NIP 
VAT/ VAT-EU 
(wybrane spółki) 
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Usługa Czas realizacji Cena*  Opłaty** Pełny koszt 
brutto*** 

 
Gotowa spółka z o.o. niezarejestrowana do VAT/VAT-EU 
przy podpisaniu umowy na obsługę księgową i wirtualne biuro 

1-2 dni 1 PLN 300 PLN 301 PLN 

Gotowa spółka z o.o. niezarejestrowana do VAT/VAT-EU 1-2 dni 1.299 PLN 300 PLN 1.599 PLN 

         Wariant optymalny kosztowo 
Gotowa spółka z o.o. zarejestrowana do VAT/VAT-EU 
przy podpisaniu umowy na obsługę księgową i wirtualne biuro 

1-2 dni 1.299 PLN 300 PLN 1.599 PLN 

Gotowa spółka z o.o. zarejestrowana do VAT/VAT-EU 
przy podpisaniu umowy na wirtualne biuro lub obsługę księgową 1-2 dni 2.199 PLN 300 PLN 2.499 PLN 

Gotowa spółka z o.o. zarejestrowana do VAT/VAT-EU 
 1-2 dni 2.699 PLN 300 PLN 2.999  PLN 

Gotowa spółka komandytowa 1-2 dni 2.699 PLN 300 PLN 2.999 PLN 

Gotowa spółka z o.o. komandytowa 1-2 dni 4.499 PLN 600 PLN 4.999 PLN 

Gotowa spółka akcyjna 1-2 dni 9.900 PLN 1.450 PLN 11.350 PLN 

Gotowa spółka z licencją na spedycję 1-2 dni 9.900 PLN 300 PLN 10.200 PLN 

     

     

 

Zaufało nam 
już ponad 2 000 polskich i zagranicznych firm. 

Menedżer ds. Klientów Biznesowych 

Oferta Cenowa 

Oferujemy m.in. spółki zarejestrowane do Vat i Vat-EU, co można potwierdzić na urzędowych stronach 
https://pfr.mf.gov.pl/ oraz http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl Część oferowanych spółek posiada 
również papierowe potwierdzenie rejestracji Vat i Vat-EU z pieczątką Urzędu Skarbowego. Do ceny tych spółek należy 
doliczyć opłatę w wysokości 200 PLN. 

*Cena zawiera przygotowanie dokumentów oraz zgłoszenie zmian w odpowiednich urzędach. Cena nie zawiera kapitału zakładowego i dotyczy spółek 
zarejestrowanych w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem oferty. 
**Na opłaty składa się koszt zmian w KRS i opłata za ogłoszenie w MSiG zgłaszanych za pośrednictwem eKRS. W przypadku zakupu spółki z podpisami 
notarialnie poświadczonymi należy doliczyć koszty notarialne. Opłaty nie uwzględniają PCC w wysokości 1% ceny sprzedaży. 
***Pełny koszt brutto może się różnić od cen podanych w ofercie. Jest on uzależniony od opłat. 

Włodzimierz Starzec 

Skontaktuj się z nami lub odwiedź nas osobiście 

+48 22 379 78 80 
w dni robocze 9:00 –17:00 

Atrium Centrum 
     
  

al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 

office@mctgroup.eu 
   napisz do nas 

KRS 0000446166, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 527-26-43-482, REGON: 142707910 


