Załóż firmę w Moim ING

Możesz założyć firmę poprzez Moje ING jeśli:
• masz ukończone 18 lat i nadany numer PESEL,
• masz polski adres zamieszkania oraz jesteś obywatelem Polski lub innego kraju Unii Europejskiej, Islandii,
Norwegii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Lichtensteinu,
• nie masz aktualnie zarejestrowanej firmy w CEiDG,
• zamierzasz prowadzić uproszczoną księgowość,
• jesteś klientem ING Banku Śląskiego i masz dostęp do systemu bankowości internetowej Mojego ING.

Jeśli nie jesteś klientem ING Banku Śląskiego, w miejscu spotkań podpisz umowę o korzystanie z bankowości internetowej
Moje ING.

Zaloguj się do Mojego ING

Wypełnij wniosek

Wejdź w „Załóż firmę” w sekcji
„Usługi/Sprawy urzędowe” lub
w „Oferta ING/„e-Urząd”.

Wypełnij wniosek o założenie
firmy i otwarcie konta
firmowego.

Wysyłamy Twój wniosek
do CEiDG
Gotowe!

Jak przygotować się do wypełniania wniosku
Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj poniższe dane:
Nazwa firmy
Nazwa firmy musi zawierać Twoje imię i nazwisko. Nazwa powinna wskazywać, czym zajmuje się firma.

Skrócona nazwa firmy
Nazwa skrócona jest stosowana do kontaktu z ZUS, powinna zawierać przynajmniej Twoje imię i nazwisko.

Rodzaj działalności gospodarczej (kody PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to urzędowa lista wszystkich rodzajów działalności gospodarczej. Ustal jeden
rodzaj działalności głównej, z której przewidujesz największe przychody. Możesz wskazać też 9 dodatkowych rodzajów
działalności, które będziesz wykonywać. Lista kodów wraz z wyszukiwarką jest dostępna we wniosku.

Strona: 1 z 2. Załóż firmę w Moim ING

Dane kontaktowe firmy
Adres e-mail firmy, numer telefonu firmy, adres strony www (opcjonalnie). Przed założeniem firmy załóż firmowy e-mail.
We wniosku podaj istniejący e-mail, ponieważ na ten adres CEIDG wyśle potwierdzenie założenia firmy. Jeżeli chcesz mieć
własną stronę internetową, wykup domenę.

Adresy firmowe
Musisz posiadać tytuł prawny do wszystkich nieruchomości (lokali), których adresy podajesz we wniosku. Tytuł prawny to:
prawo własności, najem, dzierżawa lub użyczenie, w formie pisemnej lub jako umowa ustna z właścicielem.
Ustal: adres do doręczeń i miejsca wykonywania działalności.

Który sposób opodatkowania wybierasz?
Zasady ogólne
Stawka podatku 17% lub 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 000 zł, możliwe ulgi podatkowe np. na dziecko, dla klasy średniej
i rozliczenie ze współmałżonkiem

Podatek liniowy
Stała stawka 19%, brak ulg podatkowych, brak rozliczenia ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
nie możesz z niej korzystać, jeśli przechodzisz z umowy o pracę na samozatrudnienie i świadczysz usługi dla dotychczasowego
pracodawcy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Stawka podatku zależna od rodzaju działalności, brak możliwości rozliczenia ze współmałżonkiem.

Jak będzie wyglądać Twoja księgowość?
Kto będzie prowadził księgowość Twojej firmy?
Gdzie będziesz przechowywać dokumentację księgową (rachunki, faktury itp.)?
Czy będziesz zatrudniać pracowników?
Ubezpieczysz się w ZUS czy w KRUS?

Więcej informacji na temat założenia i prowadzenia firmy na www.biznes.gov.pl
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