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4.4 - Język w formularzach cz. 3

Urząd Skarbowy

Oświadczenie o formie opłacania podatku

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg

ewidencjonowanych

Prowadzenie dokumentacji rachunkowej

Dane podmiotu prowadzącego

dokumentację rachunkową

Zakład pracy chronionej

Miejsce przechowywania dokumentacji

rachunkowej

Informacja o numerach identyfikacyjnych

uzyskanych w innych krajach dla celów

podatkowych lub ubezpieczeniowych

Informacja o rachunkach

bankowych/rachunkach w SKOK

Adres do e-doręczeń

Informacje o małżeńskiej wspólności

majątkowej

Forma prowadzenia działalności

Jestem wspólnikiem spółek cywilnych

Udzielenie pełnomocnictwa

Dołączam następujące dokumenty

Informacja dotycząca danych osobowych w

CEIDG
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2.

3.
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5.
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Informacje, które znajdują się w

formularzu:

Jakie są dane podmiotu prowadzącego dokumentację

rachunkową?

Czy Pani/Pana działalność gospodarcza będzie

zakładem pracy chronionej?

Czy będzie Pani/Pan zatrudniać osoby z wyższym

stopniem niepełnosprawności, i jeżeli tak, to czy firma

będzie przystosowana do zatrudniania takich osób?

Jakie będzie miejsce przechowywania dokumentacji

rachunkowej?

Gdzie będzie Pani/Pan przechowywać dokumentację

rachunkową firmy?

Czy posiada Pani/Pan numery identyfikacyjne uzyskane

w innych krajach dla celów podatkowych lub

ubezpieczeniowych? 

W jakich innych krajach posiada Pani/Pan numery

identyfikacyjne uzyskane dla celów podatkowych lub

ubezpieczeniowych?

Czy te numery są nadal aktualne?

Czy posiada Pani/Pan rachunek bankowy lub rachunek

w SKOK, który będzie Pani chciała/Pan chciał używać

dla celów prowadzenia działalności gospodarczej?

Czy posiada Pani/Pan adres do e-doręczeń, czyli adres

na skrzynce EPUAP lub innej skrzynce do e-doręczeń?

Czy chce Pani/Pan założyć skrzynkę do e-doręczeń?

Czy posiada Pani/Pan małżeńską wspólność

majątkową?

Jaką formę prowadzenia działalności wybrała

Pani/wybrał Pan?

Czy jest Pani wspólniczką/ Pan wspólnikiem spółki

cywilnej?

Czy udziela Pani/Pan komuś pełnomocnictwa do

reprezentowania działalności gospodarczej?

Jeżeli tak, to czy osoba, której udziela Pani/Pan

pełnomocnictwa jest tego świadoma i nie sprzeciwia

się temu?

Proszę o podanie danych pełnomocnika.

W jakim zakresie pełnomocnik będzie Panią/Pana

reprezentować?

Czy chce Pani/Pan dołączyć inne dokumenty do

wniosku?

Poproszę o zaznaczenie klauzuli dotyczącej danych

osobowych w CEIDG.

Przykłady pytań i zdań, które możesz

usłyszeć od urzędnika gdy będziesz

zakładać działalność gospodarczą

osobiście w urzędzie:

Jakie jest Pani/Pana stałe miejsce wykonywania

działalności gospodarczej?

Jaką wybiera Pani/Pan formę opłacana podatku?

Czy będzie Pani/Pan prowadzić księgi rachunkowe?

Czy będzie Pani/Pan samodzielnie prowadzić

dokumentację rachunkową czy będzie Pani/Pan

korzystać z usług biura rachunkowego lub księgowej?

Kto będzie prowadzić dokumentację rachunkową dla

Pani/Pana firmy?


