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Zarejestruj firmę online
Na Biznes.gov.pl założysz firmę online, korzystając z elektronicznego kreatora wniosku. Wystarczy, że
zaznaczysz opcje, które cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje
wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego.

Pamiętaj! Mając konto na Biznes.gov.pl możesz online zmienić dane we wpisie do CEIDG, zawiesić, wznowić
oraz zakończyć działalność gospodarczą.

Przeczytaj co daje konto na Biznes.gov.pl i korzystaj z ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu działalności
gospodarczej

Żeby zarejestrować firmę na Biznes.gov.pl, musisz mieć Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

● Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie do kontaktów z administracją publiczną (urzędami,
ministerstwami). Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL i pełną lub ograniczoną zdolność do
czynności prawnych.

Przeczytaj, do czego służy i jak założyć Profil Zaufany.

● Podpis kwalifikowany to płatny podpis elektroniczny, który ma taką moc prawną jak podpis
własnoręczny. Możesz nim podpisać dowolny dokument, w tym wniosek do urzędu lub umowę z
kontrahentem albo brać udział w aukcjach elektronicznych na platformach przetargowych.

Przeczytaj do czego służy i jak kupić podpis kwalifikowany.
Przed rozpoczęciem rejestracji online, przygotuj dane, o które będziesz pytany lub pytana. We wniosku o wpis
do rejestru musisz podać:

● imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
● rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
● PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
● wszystkie posiadane obywatelstwa
● numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane
● adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
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● nazwę zakładanej działalności gospodarczej
● nazwę skróconą
● kody PKD
● liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
● datę rozpoczęcia działalności
● informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
● dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Ważne! Jeśli nie masz NIP ani REGON, to twój wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie
wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną automatycznie uzupełnione w twoim wpisie - NIP wciągu 1 dnia
roboczego, REGON w ciągu 7 dni.

ZAŁÓŻ FIRMĘ ONLINE

Chcesz zapytać o:

● rejestrację firmy lub obowiązki przedsiębiorcy: skontaktuj się z naszym Centrum Pomocy, które działa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - do 17:00

● podatki: skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową – telefonicznie lub przez chat. Infolinia działa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, tel.: 801 055 055 lub 22 330 03 30. Czat z
konsultantem jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

● ubezpieczenia społeczne lub składki ZUS: skontaktuj się Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Infolinia
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00, tel.: 22 560 16 00.

Pamiętaj, że konsultanci nie mogą udzielać indywidualnych porad dotyczących działalności gospodarczej, na
przykład w zakresie wyboru formy opodatkowania. W tym zakresie pomogą ci księgowi i doradcy podatkowi.
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