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Mo"esz za!o"y$ firm# poprzez Moje ING je%li:
masz uko$czone 18 lat i nadany numer PESEL,•

nie masz aktualnie zarejestrowanej firmy w CEiDG,•

zamierzasz prowadzi% uproszczon& ksi#gowo'%,•

jeste' klientem ING Banku (l&skiego i masz dost#p do systemu bankowo'ci internetowej Mojego ING.•

masz polski adres zamieszkania oraz jeste' obywatelem Polski lub innego kraju Unii Europejskiej, Islandii,
Norwegii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Lichtensteinu,

•

Je'li nie jeste' klientem ING Banku (l&skiego, w miejscu spotka$ podpisz umow# o korzystanie z bankowo'ci internetowej
Moje ING.

Zaloguj si# do Mojego ING
Wejd) w „Za!ó" firm#” w sekcji 
„Us!ugi/Sprawy urz#dowe” lub 

w „Oferta ING/„e-Urz&d”.

Wype!nij wniosek
Wype!nij wniosek o za!o"enie 

firmy i otwarcie konta 
firmowego.

Wysy!amy Twój wniosek 
do CEiDG

 Gotowe!

Jak przygotowa$ si# do wype!niania wniosku
Zanim zaczniesz wype!nia% wniosek przygotuj poni"sze dane:

Nazwa firmy
Nazwa firmy musi zawiera% Twoje imi# i nazwisko. Nazwa powinna wskazywa%, czym zajmuje si# firma.

Skrócona nazwa firmy
Nazwa skrócona jest stosowana do kontaktu z ZUS, powinna zawiera% przynajmniej Twoje imi# i nazwisko.

Rodzaj dzia!alno'ci gospodarczej (kody PKD)
Polska Klasyfikacja Dzia!alno'ci (PKD) to urz#dowa lista wszystkich rodzajów dzia!alno'ci gospodarczej. Ustal jeden
rodzaj dzia!alno'ci g!ównej, z której przewidujesz najwi#ksze przychody. Mo"esz wskaza% te" 9 dodatkowych rodzajów
dzia!alno'ci, które b#dziesz wykonywa%. Lista kodów wraz z wyszukiwark& jest dost#pna we wniosku.
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Który sposób opodatkowania wybierasz?

Dane kontaktowe firmy
Adres e-mail firmy, numer telefonu firmy, adres strony www (opcjonalnie). Przed za!o"eniem firmy za!ó" firmowy e-mail.
We wniosku podaj istniej$cy e-mail, poniewa" na ten adres CEIDG wy%le potwierdzenie za!o"enia firmy. Je"eli chcesz mie&
w!asn$ stron# internetow$, wykup domen#.

Adresy firmowe
Musisz posiada& tytu! prawny do wszystkich nieruchomo%ci (lokali), których adresy podajesz we wniosku. Tytu! prawny to:
prawo w!asno%ci, najem, dzier"awa lub u"yczenie, w formie pisemnej lub jako umowa ustna z w!a%cicielem.
Ustal: adres do dor#cze' i miejsca wykonywania dzia!alno%ci.

Zasady ogólne

Jak b!dzie wygl"da# Twoja ksi!gowo$#?
Kto b#dzie prowadzi! ksi#gowo%& Twojej firmy?

Gdzie b#dziesz przechowywa& dokumentacj# ksi#gow$ (rachunki, faktury itp.)?

Czy b#dziesz zatrudnia& pracowników?

Ubezpieczysz si# w ZUS czy w KRUS?

Stawka podatku 17% lub 32% od nadwy"ki dochodu ponad kwot# 120 000 z!, mo"liwe ulgi podatkowe np. na dziecko, dla klasy %redniej  
i rozliczenie ze wspó!ma!"onkiem

Podatek liniowy
Sta!a stawka 19%, brak ulg podatkowych, brak rozliczenia ze wspó!ma!"onkiem lub jako osoba samotnie wychowuj$ca dziecko;
nie mo"esz z niej korzysta&, je%li przechodzisz z umowy o prac# na samozatrudnienie i %wiadczysz us!ugi dla dotychczasowego
pracodawcy.

Rycza!t od przychodów ewidencjonowanych
Stawka podatku zale"na od rodzaju dzia!alno%ci, brak mo"liwo%ci rozliczenia ze wspó!ma!"onkiem.

Wi#cej informacji na temat za!o"enia i prowadzenia firmy na www.biznes.gov.pl
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