Założenie własnej firmy to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów przez przyszłego
przedsiębiorcę. Kiedy już zostaną określone szanse rynkowe, czyli przedsiębiorca
przeprowadzi właściwe obliczenia, analizy, a na tej podstawie zastanowi się, czy planowana
inwestycja ma szansę powodzenia, należy przygotować się do procesu otwarcia działalności
gospodarczej. W Polsce w niektórych urzędach własną firmę można założyć nawet w ciągu
jednego dnia. W praktyce jednak wszystkie formalności mogą zająć kilka dni.

1. Wybór formy działalności
To jedna z kluczowych decyzji, jaką musi podjąć przedsiębiorca. Od niej uzależniony będzie
sposób rozliczania podatków, podejmowania decyzji, czy podziału zysków. Można
zdecydować się na działalność jednoosobową, spółkę cywilną, jawną, partnerską,
komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną.

2. Nazwa firmy
Nazwa firmy powinna być jak najprostsza tak, aby można ją było łatwo zapamiętać, zapisać,
czy powtórzyć. To, w jakim języku nazwiemy przedsiębiorstwo, uzależnione jest przede
wszystkim od kraju, w którym działamy. Wybierając nazwę firmy należy się upewnić, że nie
jest ona chroniona prawami własności intelektualnej. Rejestrując jednoosobową działalność
gospodarczą, musimy pamiętać, że w nazwie trzeba umieścić własne imię i nazwisko.

3. Pozostałe: wybór formy opodatkowania, decyzja o byciu vatowcem,
wybór PKD
Swoje dochody przedsiębiorca może rozliczać na zasadach ogólnych, czyli stosując stawkę
18% (do kwoty 85 528zł) oraz 32% (po przekroczeniu 85 528zł). Inne formy opodatkowania
to:





opodatkowanie liniowe 19%,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - w zależności od rodzaju wykonywanej
działalności podatnik odprowadza podatek według jednej ze stawek: 20%, 17%; 8,5%;
5,5%; 3%.
Karta podatkowa.

Zakładając działalność gospodarczą możemy zdecydować, czy chcemy być podatnikami
VAT. Czasem jednak nie przysługuje zwolnienie i rejestracja jest obowiązkowa, np. w
przypadku świadczenia usług jubilerskich, czy prawniczych. Pełną listę podmiotów
zwolnionych z podatku VAT można znaleźć w ustawie o podatku VAT. PKD to Polska
Klasyfikacja Działalności, czyli podział rodzajów działalności gospodarczej. W ten sposób
przedsiębiorca określa czynności, które będzie świadczył na rzecz osób lub jednostek
gospodarczych.

4. Wypełnienie wniosku CEIDG-1
Jednym z ostatnich kroków jest wypełnienie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki temu zgłosimy rozpoczęcie działalności do
ZUS, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego. Wniosek można złożyć
osobiście w Urzędzie Gminy lub przez Internet.

5. ZUS i Urząd Skarbowy
W ostatnim kroku należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu 7 dni od
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest zgłoszenie siebie oraz
współpracowników do ubezpieczenia (w ciągu 7 dni od przyjęcia ich do pracy). W Urzędzie
Skarbowym osoby, które chcą być podatnikami VAT, składają wniosek VAT-R.
Zakładając działalność gospodarczą warto zastanowić się nad zleceniem księgowości biuru
rachunkowemu. Ważnym aspektem okazuje się również posiadanie pieczątki oraz firmowego
rachunku bankowego.

