Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Najprostszą i najtańszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest indywidualna
działalność gospodarcza.

Inne formy działalności to: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka
komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej
. Zgodnie z art. 2 tejże ustawy
działalnością gospodarczą
jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w
sposób zorganizowany i ciągły.
Aby rozpocząć działalność trzeba wykonać kilka kroków:
1. Wpis do ewidencji
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu
do rejestru przedsiębiorców.
W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej oraz działalności prowadzonej w formie
spółki cywilnej właściwym rejestrem jest „Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez burmistrza
lub wójta”.
W przypadku spółek posiadających osobowość prawną wpisu należy dokonać w Krajowym
Rejestrze Sądowym
2. REGON
Wpis do REGON oraz nadanie numeru jest realizowane przez urząd statystyczny na podstawie
wniosku złożonego na formularzu RG-1.
Można to zrobić na 2 sposoby:
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złożyć wypełniony formularz w urzędzie statystycznym - osobiście lub wyłać pocztą, w terminie
14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub
złożyć wypełniony formularz w urzędzie gminy lub urzędzie miasta wraz z wnioskiem o wpis do
ewidencji, możliwość taka istnieje od 1 stycznia 2004r.
3. Konto bankowe
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nakłada na przedsiębiorcę obowiązek
otworzenie firmowego konta bankowego. Numer rachunku bankowego należy zgłosić do
właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.
4. Urząd Skarbowy

W Urzędzie Skarbowym każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek wypełnić zgłoszenie
identyfikacyjne w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz dopełnić formalności
związanych z obowiązkiem podatkowym.
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