Konto bankowe

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej.
Art. 22.
1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością
gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy
w każdym przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej
płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według
średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano
transakcji.
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Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za
pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1, zaś w ZUS-ie zgłasza się go poprzez
formularz ZBA.
Wybierając bank, który poprowadzi konto naszej firmy, należy zwrócić szczególną uwagę na takie
szczegóły jak:




wysokości opłat za prowadzenie rachunku, przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe
możliwość obsługi konta poprzez Internet i/lub telefon
ilość oddziałów i bankomatów/wpłatomatów

Ponadto jest to forma bardzo wygodna - nie trzeba udawać się do banku, czekać w kolejce itd., tylko
można umówić się z kurierem, który wraz z umową przybędzie do Twojego domu lub siedziby firmy.
W każdym razie udając się do banku lub wypełniając formularz on-line należy posiadać:






dowód osobisty
tzw. oryginał wpisu do ewidencji działalności (w praktyce jest wydruk z systemu CEIDG)
dokument nadający numer REGON
ew. umowa spółki
najlepiej już także posiadać pieczątkę

