JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ
Rozpoczynając działalność gospodarczą masz wiele możliwości do wyboru. Ale też musisz
zastanowić się nad:
1) formą wykonywanej działalności. Masz do wyboru prowadzenie działalności:
- jako osoba fizyczna, jednoosobowo,
- jako wspólnik w spółce cywilnej,
- jako wspólnik spółki osobowej (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo akcyjna) lub kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne).
2) formą opodatkowania podatkiem dochodowym (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt,
karta podatkowa)
3) opodatkowaniem podatkiem VAT.
Jeżeli zdecydowałeś się rozpocząć działalność, jako osoba fizyczna lub wspólnik spółki
cywilnej w pierwszej kolejności powinieneś zgłosić się do urzędu Miasta. Nie rejestruje się
prowadzenia działalności przez spółkę. Każdy ze wspólników składa samodzielnie wniosek
we własnym imieniu.
Aby założyć działalność należy wypełnić wniosek CEIDG - 1 o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Wniosek CEIDG - 1 jest także wnioskiem o:
- zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zawieszenie działalności gospodarczej,
- wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
- zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Gdy masz rachunek bankowy, to wypełniasz również cześć CEIDG - RB. Jeżeli natomiast
prowadzisz działalność gospodarczą w kilku miejscach, musisz także złożyć część wniosku
CEIDG - MW. Gdy deklarujesz wykonywanie więcej niż 9 rodzajów działalności, jeszcze
dodatkowo wypełnić musisz cześć CEIDG - RD.
Wszystkie niezbędne formularze uzyskać można w Urzędzie Miasta Lubań - Biuro Obsługi
Interesanta, Wydziale Infrastruktury Społecznej lub pobrać ze strony internetowej
www.luban.pl, http://bip.um-luban.dolnyslask.pl/ a także z platformy ePUAP pod adresem
http://epuap.gov.pl lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl.

Pamiętaj!: Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (zmiany
danych, które zostały podane przy wpisie) należy zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu
14 dni od ich zaistnienia – dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lipca
2011r, 7 dni – dla przedsiębiorców wprowadzonych do centralnej ewidencji, którzy
rozpoczęli działalność po 1 lipca 2011r.
Od 31 marca 2009r. zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
jak i zgłoszenie o wykreślenie, zawieszenie i wznowienie we wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej zwolnione są z opłaty.
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Zgodnie z tzw. zasadą jednego okienka wniosek CEIDG-1 jest równocześnie wnioskiem o
wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (Regon),
pozyskanie lub uaktualnienie numeru NIP (Urząd Skarbowy), zgłoszenie albo zmianę
zgłoszenia płatnika składek (ZUS), ewentualnie oświadczeniem o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS).
Po złożeniu wniosku organ ewidencyjny w ciągu 1 dnia dokonuje wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej. Informacja o dokonaniu wpisu do ewidencji zostanie umieszczona
na stronie Ministerstwa Gospodarki. www.mg.gov.pl
W naszym mieście wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje:
Urząd Miasta Lubań
Wydział Infrastruktury Społecznej
ul. Mickiewicza 6 (2 piętro)
Wszelkich informacji nt. działalności gospodarczej udziela
Pani Monika Chojnowska
tel. 75 6464 444
Interesanci przyjmowani są w:
poniedziałek od godz. 8.00 do godz.16.00
wtorek - piątek w godz. od 7.30 do godz. 15.30
Trzeba pamiętać, że wprowadzenie zasady „jednego okienka” nie zwalnia przedsiębiorcy od
konieczności załatwienia niektórych spraw w urzędach osobiście, np. złożenia w ZUS druków
ZUS ZUA lub ZUS ZZA, a w urzędzie skarbowym informacji o podjęciu działalności w
formie spółki cywilnej, czy też podjęciu działalności objętej podatkiem od towarów i usług –
VAT.
Urząd Skarbowy w Lubaniu
ul. Stara 1
tel. (075) 722 91 00
Interesanci przyjmowani są:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30
środa od godz. 7.30 do godz.18.00

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności musi samodzielnie dokonać zgłoszenia do
ubezpieczeń w ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, tj. od dnia
rozpoczęcia działalności.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu
ul. Łokietka 13
tel. 75 646 87 80
Interesanci przyjmowani są:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz. 8.00 do godz.15.00
czwartek w godz. od 8.00 do godz. 17.00.
Numer REGON
Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej (REGON).
Pamiętaj! Podmiot, który zawiesił działalność gospodarczą, a następnie ponownie ją podjął,
nie musi występować o nowy REGON. Zmiany cech podmiotu objęte wpisem do rejestru
podmiotów (jak np. data zawieszenia i podjęcia działalności) nie powodują nadania nowego
numeru identyfikacyjnego.
Spółka cywilna
Przedsiębiorcy prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą mogą utworzyć spółkę
cywilną na podstawie prawa cywilnego. Każdy ze wspólników spółki cywilnej powinien
posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Spółka powinna wystąpić do
właściwego urzędu statystycznego o nadanie odrębnego numeru REGON i do urzędu
skarbowego o nadanie numeru NIP (Druk NIP-2 oraz NIP- D). Zgłoszenia spółki w urzędzie
skarbowym należy dokonać w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy spółki w związku z
podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy podkreślić, że spółka cywilna nie posiada
osobowości prawnej, a jej wspólnicy odpowiadają osobiście i solidarnie za zobowiązania.
W przypadku osób prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej płatnikiem składek
na ubezpieczenia wspólników może być za nich spółka (formularz ZUS ZPA) lub każdy ze
wspólników. W tym drugim przypadku należne za siebie składki każdy wspólnik wykazuje w
deklaracji ZUS DRA.
Podjęcie działalności a przepisy sanitarne
Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia
działalności, właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie
prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożenia
pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań
wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danego przedmiotu
wykonywanej działalności.
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