ZAKŁADAMY FIRMĘ
Prowadzanie własnej działalności gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na
etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca ,,na swoim” jest lepszym
rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę. Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest jednak
złożonym procesem, który wymaga zarówno długich przemyśleo nad koncepcją planowanej
działalności jak i szeregu czynności formalnych.
1.

Pomysł na własną działalnośd

Na samym początku trzeba mied pomysł na biznes. Pomysł ten powinien zostad
skonkretyzowany w postaci biznesplanu, który pozwala wytyczyd cele, metody działania oraz
dokonad właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych. Biznesplan jest
niezbędny, gdy podmiot planujący rozpocząd działalnośd gospodarzą ubiega się o kredyt.
Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje
jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.
wymóg otrzymania koncesji, w takich obszarach jak:
sprzedaż alkoholu,
sprzedaż broni i materiałów wybuchowych,
ochrona osób i mienia,
poszukiwanie złóż kopalin,
dystrybucja energii i paliw,
budowa autostrad płatnych,
przewóz lotniczy
wymóg otrzymania zezwolenia, np. w takich obszarach, jak:
pośrednictwo nieruchomości
prowadzenie aptek,
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
świadczenie usług detektywistycznych
produkcja wyrobów tytoniowych
wymóg otrzymania licencji w dziedzinach związanych z transportem.

2. Wybór formy działalności
Bardzo ważnym etapem w planowaniu własnej działalności gospodarczej jest wybór formy
prawnej, który przekłada się m.in. na takie kwestie jak: procedura rejestracji firmy, kapitał
początkowy czy odpowiedzialnośd za zobowiązania.
Działalnośd gospodarcza może byd prowadzona w formie:
indywidualnej działalności gospodarczej
spółki cywilnej
spółki osobowej (spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej).
spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej).
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3. Procedura rejestracji
Wybierając formę działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca powinien brad pod
uwagę nie tylko profil działalności gospodarczej, ale także, a może nawet przede wszystkim,
swoje doświadczenie, możliwości finansowe, itp. Należy pamiętad, że zwłaszcza na początku
najprostsze rozwiązania są najlepsze. Dlatego też procedura rejestracji firmy zostanie
przedstawiona na przykładzie indywidualnej działalności gospodarczej. Forma ta oprócz
braku skomplikowania ma tę zaletę, iż nie wymaga dużych nakładów finansowych . Z drugiej
strony jednakże ryzyko i ciężar odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania spoczywają
wyłącznie na właścicielu. Odpowiedzialnośd rozciąga się także na majątek współmałżonka, z
wyłączeniem majątku odrębnego.
a) Urząd Miasta lub Gminy
Do Urzędu Miasta lub Gminy udajemy się po to, by uzyskad wpis do ewidencji działalności
gospodarczej. Wymóg zgłoszenia nałożony jest także na wspólników spółki cywilnej.
Zgłoszenie powinno zawierad najważniejsze informacje na temat firmy, tj. imię i nazwisko
przedsiębiorcy, nazwę firmy ( nieobowiązkowo), nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy, adres
zamieszkania przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, rodzaj działalności określony zgodnie z
symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), miejsce wykonywania działalności, datę
rozpoczęcia działalności.
Wpisu dokonuje: wójt, burmistrz albo prezydent miasta a czynnośd podlega opłacie w
wysokości 100zł. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie Ministerstwa
Gospodarki:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/9801/EDG-1.pdf
b) Główny Urząd Statystyczny
W dalszej kolejności musimy uzyskad numer REGON - numer identyfikacyjny krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
W tym celu udajemy się do właściwego ze względu na siedzibę przyszłej działalności firmy
wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. We wniosku przedstawiamy: nazwę firmy i
adres siedziby, formę prawną działalności oraz stan aktywności prawnej i ekonomicznej jak
również rodzaj przeważającej działalności.
Numer REGON zamieszczany jest na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.
c)

Konto bankowe

Kolejnym etapem jest obowiązkowe otwarcie rachunku bankowego. Przedsiębiorca
zobowiązany jest do bezgotówkowego obrotu , gdy: stroną transakcji jest inny
przedsiębiorca,
jednorazowa wartośd transakcji przekracza 15 000 euro lub gdy

przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów
(rozlicza podatek na zasadach ogólnych).
d)

Pieczątka

Chod nie ma prawnego wymogu wyrobienia pieczątki, to okazuje się ona dużym
udogodnieniem. Na pieczątce umieszcza się pełną nazwę firmy zawierają co najmniej imię i
nazwisko przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, numer REGON, numer NIP, warto też
zamieścid numer telefonu oraz faksu.
e)

Urząd Skarbowy

Podczas procedury rejestracji działalności gospodarczej nie unikniemy wizyty w Urzędzie
Skarbowym. Musimy zgłosid tam rozpoczęcie działalności gospodarczej, wybór formy
opodatkowania. Przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalnośd gospodarczą może
wybrad jedną z następujących form opodatkowania:
opodatkowanie na zasadach ogólnych:
progresywna skala podatkowa, w zależności od wysokości dochodu, z
zachowaniem prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz ulg
podatkowych,
podatek liniowy według stawki 19 %, bez prawa do ulg i wspólnych rozliczeo,
karta podatkowa, która polega na tym, że przedsiębiorca płaci co miesiąc z góry
określoną kwotę; jest to wygodna forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym,
niewymagająca prowadzenia żadnej ewidencji podatkowej; taką formę
opodatkowania mogą wybrad jedynie przedsiębiorcy prowadzący określony w
przepisach szczegółowych rodzaj działalności gospodarczej,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, gdzie należną zaliczkę na podatek
dochodowy oblicza się na podstawie uzyskanego przychodu; ta forma opodatkowania
adresowana jest przede wszystkim do osób fizycznych prowadzących pozarolniczą
działalnośd gospodarczą, których przychody nie przekraczają 150 000 euro rocznie.
W urzędzie musimy także zadeklarowad, czy będziemy płatnikami podatku VAT.
f)

Zakład Ubezpieczeo Społecznych (ZUS)

Kolejnym etapem rejestracji jednoosobowej firmy jest rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeo
Społecznych. Skutkiem tego jest obowiązek samodzielnego opłacania składek na następujące
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
-emerytalne,
-rentowe,
-wypadkowe,
-zdrowotne,
- dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy

g) Paostwowa Inspekcja Pracy (PIP) i Paostwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid)

Gdy zakładając firmę zatrudniamy także pracowników, to jesteśmy zobowiązani zawiadomid
o tym Paostwową Inspekcję Pracy (PIP). Z kolejną wizytą musimy się wybrad do
wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej czyli do sanepidu.
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