
Ir .
Imiê I naZWISAo Warszawa, drua r.

obywatelstwo nazwa firmy INFORMACJA

dotycz¹ca prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej

Ankietê wype³nia Cudzoziemiec/ka w jêzyku polskim drukowanymi literami

1. Data zawi¹zania spó³ki, osoby za³o¿ycieli, sposób pokrycia kapita³u
zak³adowego (gotówka czy aporty) ?

."""., ,.".,.".,.,.,...,."."""""."..".", """,..."."...,.."""" ,.",...,.." , ".., ,.,., ,..".",...,.., ...'.' ' "" ".' ' , '..".'..'.".'...'..'.."'..."' '..'...'..".' ,...

.'.".'.'.'.."""'...""'.'."".""'."'..'.'..' 2. Wysokoœæ kapita³u zak³adowego (kz)

"'..'.."'." ' ".

je¿eli kz. jest ni¿szy od 50.000 z³; czy s¹ plany podwy¿szenia? od czego zale¿¹?
, '." ' ".'.'.'..".'."'.'.' "..".,.,." "".""." 3. Zarz¹d spó³ki: sk³ad osobowy i podstawa przebywania w Polsce ( wiza,

zezwolenie na zamieszkanie, zezwolenie na osiedlenie siê, nie przebywa w

RP)

4. Data rozpoczêcia dzia³alnoœci
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5. Przedmiot dzia³alnoœci spó³ki
a). handel: export czy import, rodzaj towaru i jego pochodzenie, hurt czy detal

,. , , """ ,.,.""",.""""."."",.,."...""", b). produkcja: przedmiot, pochodzenie materia³ów do produkcji, kr¹g odbiorców

(krajowi czy zagraniczni i gdzie)
".' '...'.'... , c). us³ugi: rodzaj, kr¹g odbiorców

, , 6. Czy spó³ka posiada maj¹tek trwa³y, co wchodzi w jego sk³ad, jaka jest jego

wartoœæ?

" ".., ".,.,..
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7. Czy spó³ka poczyni³a inwestycje?
a) TAK : jakie, kiedy, w jakiej ³¹cznej wysokoœci?

, , , , ,..,., "..,., "",.""."..".,.",.,."." '.""".'."..'.'."'..".".'...'.'."'.'.""".'"..., '.."'.' ".'...'..'..'.

b). NIE : czy zamierza, kiedy (wskazaæ czasookres), jakie bêdzie, Ÿród³o pochodzenia
œrodków na ich sfinansowanie?

, '.""'."' "'.

"".'.""".'.." ' '."."'.' '.' " ' ' ' "...'.""...""'.""..'...'."...' , , .." ", ,.",..", ""...,.,..".",.,...,..,., ,..,.""" ",...,.,...".,..",.,."., 8. Czy planowany jest rozwój prowadzonej dzia³alnoœci (je¿eli tak to w jakim

zakresie) ?
, , '...""'.'.'. ,... '.".""'.'.."' "."".".."'..."'..'.""." , ".' , ,..

9. Aktualny stan zatrudnienia w spó³ce, od kiedy zatrudnieni s¹ poszczególni
pracownicy ze wskazaniem daty rozpoczêcia zatrudnienia i podaniem wysokoœci
wynagrodzenia brutto:

, ..".'..'..'.'.'."..' ' '..'.'..".".'.'.' , '.' '.'..'."'.""'.'..'.
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"."'..'.' "..'.."'"

: a).rodzaj umów o pracê: sta³e czy czasowe: obywateli polskich i cudzoziemców

, b). œrednie wynagrodzenie brutto

"""",.",.""...",."".

, 10. Dochody/straty uzyskiwane przez spó³kê

za rok 2000 za rok 2001 za rok 2002 , za rok 2003 ".""""

za rok 2004 za ostatni okres dzia³alnoœci ",.",..,..,.""",."" ,.""",.,..,.

11. PanalPani zakres obowi¹zków:
.,...""""".""",.."."..."",.",..,.,." ,.

""'.'.".""""."""."""'...'.'...'."""'.' , 4



".,..,...",.".,.,...",.,.",..."...,.." , ..' ' ""'.' "..".'.."."." ' '"'."'..' ".'.""'..'.."..."...'."..'.'."' , 12. Czy wykonuje Pan/Pani funkcje cz³onka zarz¹du spó³ki d³u¿ej ni¿ 30 dni w

ci¹gu roku kalendarzowego?

tak nie--

13. Korzyœci dla gospodarki narodowej z prowadzonej przez Pana/Pani¹

dzia³alnoœci;
'.'.."".." ""..'.'.."...'.'..""..'..."...' , "...'."."'..".'.'.".."'.'..'.." """.' , ".,.""...".,..,.",.".,...".,...,.",."""" .".,...".,.,..".,.",."""",.",.".,...,.",., , ,.""""."."."""...",.." ,.,..." ,.."".,."".,..,."., ,.,.",."",..,..."", Oœwiadczam, i¿ wszystkie dane zawarte w ankiecie

i do³¹czone do niej dokumenty s¹ zgodne z prawd¹:

(podpis Cudzoziemca/ki)

zamieszczone dane:

-akt notarialny zawi¹zania spó³ki
-wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego,
-bilans spó³ki,
-deklaracje PIT -4 za ostatnie 3 miesi¹ce z dowodem nadania do urzêdu,
-Deklaracje ZUS za ostatnie 3 miesi¹ce z dowodem nadania do urzêdu
-lista p³ac za ostatnie 3 miesi¹ce
-CIT -8 za rok ubieg³y z dowodem nadania do urzêdu,
-CIT -8 za. okres 5 ostatnich lat
-aktualny CIT -2 z dowodem nadania do urzêdu,
-zaœwiadczenie o wywi¹zywaniu siê z zobowi¹zañ podatkowych wobec Skarbu Pañstwa
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