ZAŁÓŻ FIRMĘ W 3 KROKACH

KROK PIERWSZY: WYBÓR FORMY PRAWNEJ









W firmie samemu czy ze wspólnikiem?
Wybieramy formę prawną prowadzenia własnej firmy
Spółka cywilna najtaosza w założeniu i prowadzeniu
Spółka jawna podmiotem pewnym dla kontrahentów
Spółka partnerska dla reprezentantów wolnych zawodów
Spółka komandytowa z dwoma kategoriami wspólników
Spółka z o.o. najbardziej popularną spółką handlową
Zestawienie istotnych cech spółek

KROK DRUGI: REJESTRACJA W CEIDG I REJESTRACJA W KRS












Rejestracja firmy w CEIDG
Jak wypełnid formularz CEIDG-1?
Błędy we wniosku o wpis do CEIDG
Data wsteczna rozpoczęcia działalności w formularzu CEIDG-1
Brak stałego meldunku a wpis do CEIDG
Jak uzyskad wpis w rejestrze REGON?
Jak założyd profil zaufany na ePUAP?
Jak wybrad właściwe PKD dla działalności firmy?
Do CEIDG można wpisad pełnomocnika przedsiębiorcy
Pełnomocnik może zarejestrowad firmę w CEIDG
Pełnomocnik dokona zmian w CEIDG elektronicznie

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ












Od 15 stycznia 2015 r. obowiązuje wiele zmian w prawie dotyczących rejestracji spółki
handlowej w KRS
Zasady rejestracji spółki w KRS obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.
Rejestracja spółki w KRS
Jak założyd spółkę jawną w trybie tradycyjnym?
Odpowiedzi na pytania dotyczące rejestracji spółki jawnej
Kto i jak może założyd spółkę partnerską?
Rejestracja spółki komandytowej w KRS w trybie tradycyjnym
Rejestracja spółki jawnej i komandytowej w trybie S24
Rejestracja spółki z o.o. w trybie tradycyjnym
Zawiązanie i rejestracja spółki z o.o. w trybie S24
Falstart procedury S24 dla spółek jawnych i komandytowych

ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO SĄDÓW REJESTROWYCH
SYSTEM SŁUŻĄCY DO REJESTRACJI SPÓŁKI W TRYBIE S24
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KROK TRZECI: FORMALNOŚCI W URZĘDZIE SKARBOWYM I W ZUS







Nadanie NIP
Rejestracja jako podatnik VAT
Rejestracja w obrocie z zagranicą
Rejestracja a prawo do odliczania podatku VAT
Odliczenie podatku naliczonego od zakupów sprzed formalnej rejestracji na VAT
Wybór formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego działalnośd gospodarczą





Formalności w ZUS w razie rozpoczęcia prowadzenia firmy
Data zgłoszenia w ZUS spółki cywilnej
Zasady zgłaszania w ZUS płatników składek podlegających wpisowi do KRS

Źródło: http://www.zakladamyfirme.pl/
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