Założenie działalności
gospodarczej krok po kroku
Założenie działalności trwa dosłownie chwilę,
musisz pamiętać jedynie o kilku kwestiach, takich jak:
numer PKD - zastanów się czy chcesz umieścić tylko jeden numer PKD w swoim wniosku. Jeżeli
chcesz połączyć swoją działalność z branżą motoryzacyjną lub budowlaną warto skonsultować się
z ksiegową, aby zweryfikować czy dane PKD zmuszą Cię do bycia VAT-owcem.
konto firmowe - zapoznaj się ze swoją ofertą bankową. Niektóre banki wymagają założenia
odrębnego konta firmowego, oprócz prywatnego. mBank umożliwia prowadzenie działalności
na rachunku prywatnym.
księgowość - zastanów się nad usługami księgowymi. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i nerwy.
Dobra księgowa, przeprowadzi Cię przez drogę z ZUSem, oraz będzie w stanie odpowiedzieć na
najbardziej nurtujące Cię pytania.

Proces utworzenia działalności

1

Wypełnij wniosek CEIDG-1.
Najważniejszą kwestią jest forma opodatkowania, do wyboru masz:
opodatkowanie na zasadach ogólnych (Ksiega Przychodów i Rozchodów,
jeżeli Twoje wynagrodzenie nie przekracza 85 528 zł rocznie płacisz
podatek w wysokości 18%, jezeli Twóje wynagrodzenie przekracza tę kwotę
podatek zwieksza sie do 32%)
opodatkowanie podatkiem liniowym (rozliczasz na podstawie przychodów
i kosztów, stałe opodatkowanie w wysokości 19%)
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zbyt skomplikowane dla FMH)
karta podatkowa (zbyt skomplikowana dla FMH)
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Sposób dostarczenia wniosku do urzędu:
osobiście - w urzędzie miasta, gminy (rekomendowana przez nas opcja, już po kilku godzinach
od dostarczenia wniosku, możesz sprawdzić w Centralnej Ewidencji nadany NIP oraz REGON,
listem poleconym, (dokumenty, które wysyłasz musisz opatrzyć podpisem potwierdzonym
notarialnie, więc czeka Cię wizyta u notariusza)
elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego (uzyskanie podpisu jest
płatne i wymaga wizyty w urzędzie)
elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego (mimo wysłania wniosku
elektronicznie, musisz stawic się w urzedzie w celu uwierzytelnienia swoich danych)

3

Czekamy na nadanie NIP i REGON, następnie w cięgu 7 dni od rozpoczęcia działalności
musimy zgłosić się do ZUS, w celu wypełnienia wniosku ZUA lub ZZAu. Jeżeli mamy miłą
księgową, zrobi to za nas :).
PAMIĘTAJ O JEDNYM – założenie działalnosci jest DARMOWE. Jeżeli dostaniesz listy,
od firm podobnych do CEIDG, jest to zaproszenie do oferty handlowej.

