Economic Development and Communications

33 Queen St. West, 1sze piętro, Brampton, ON L6Y 1L9
Telefon: 905-874-2650 Faks: 905-874-2670

Zakładanie korporacji/spółki akcyjnej w prowincji Ontario
Formalności przy zakładaniu korporacji/spółki akcyjnej
Istnieją cztery sposoby składania wniosku o założenie korporacji/spółki akcyjnej w
prowincji Ontario:
•
•
•

•

•

2009-03-30

Osobiście w biurze Companies and Personal Property Security Branch
Public Office of the Ministry of Government Services (MGS) w Toronto,
375 University Ave, Suite 200 – (416) 314-8880.
Pocztą na adres Companies and Personal Property Security Branch of the
Ministry of Government Services (MGS): Suite 200, 393 University
Avenue, Toronto, ON, M5G 2M2.
o Osobiście wnioski można również składać w 15 dodatkowych
punktach Service Ontario,
http://www.ontario.ca/ontprodconsume/groups/content/@gopsp/@
so/@bus/@companies/documents/document/stel02_168162.pdf
Można skladać wnioski drogą elektroniczną korzystając ze strony
internetowej jednego z dwóch punktów usługowych związanych
kontraktem z ministerstwem:
http://www.cyberbahngroup.com/CyberbahnCMS/ lub www.oncorp.com
Można zatrudnić prawnika lub innego przedstawiciela profesji prawniczej.
Założenie korporacji/spółki akcyjnej to bardzo skomplikowany process,
który może mieć konsekwencje prawne i finansowe. Prawnik lub inny
przedstawiciel profesji prawniczej sporządzi wniosek w twoim imieniu,
włącznie z obowiązkowym sprawdzeniem rejestru nazw przedsiębiorstw
poprzez NUANS oraz skompletuje wszystkie niezbędne dokumenty.
Otrzymasz cały komplet dokumentów, pieczęć korporacji, księgę
protokółów oraz poradę. Jeżeli potrzebujesz pomocy w skontaktowaniu
się z prawnikiem lub innym przedstawicielem profesji, zwróć się do
jednego z naszych pracowników.
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Składanie formularzy osobiście lub listownie
Jeżeli zakładasz korporację osobiście lub listownie musisz dostarczyć:
•

•

•
•

•

•

Wniosek o założenie korporacji w dwóch egzemplarzach. Obydwa
egzemplarze muszą posiadać oryginalne podpisy. Uwaga: wszystkie
korporacje-spółki akcyjne muszą posiadać akcje. Paragraf 6 na obu
formularzach musi być wypełniony (dopuszczalny jest jeden właściciel
akcji). Formularze są dostępne na stronie internetowej
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf lub w
księgarniach prawniczych lub w instytucjach oferujących wyszukiwanie
nazw przedsiębiorstw.
Oryginał raportu z rejestru nazw przedsiębiorstw w Ontario, tzw.”Newly
Upgraded Automated Name Search (NUANS)” (sprawdzenie rejestru
nazw przedsiębiorstw) nie jest wymagany, jeżeli zakłada się tzw.
numbered company (przedsiębiorstwo numerowane). Wyszukiwanie
nazw przedsiębiorstw jest dostępne na stronie www.nuans.com.
Uwaga: The Companies and Personal Property Security Branch nie
oferuje tej usługi.
List wyjaśniający, z nazwą, adresem zwrotnym i numerem telefonu
korporacji.
Opłatę w wysokości $360 (bez podatku GST) wpłaconą do Ministerstwa
Finansów. Opłata może być w formie poświadczonego czeku, przekazu
pieniężnego lub czeku osobistego. Czeki osobiste muszą zawierać
wydrukowane nazwisko, adres, numer banku tranzytowego oraz numer
konta. Opłaty gotówką, kartami płatniczymi Visa, MaterCard, AMEX oraz
Interac mogą być dokonane osobiście.
Inne dokumenty pomocnicze, jeżeli zajdzie potrzeba.
Uwaga: Upoważnienie do pełnienia funkcji głównego dyrektora (Consent
to Act as First Director) nie musi być złożone w oddziale ale musi być
dostępne w zarejestrowanym biurze korporacji. Formularze do zakładania
korporacji są dostępne w księgarniach prawniczych, w instytucjach
oferujących wyszukiwanie nazw przedsiębiorstw, lub na stronie
internetowej:
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?
OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&ENV=WWE&NO=007-07117
O więcej informacji o wymaganiach przy zakładaniu korporacji odwiedż
stronę internetową: http://www.ontario.ca/en/business/STEL02_163189
oraz www.canadabusiness.ca szukaj pod hasłem “incorporation”.

Business Corporations Act (Ustawa o korporacjach):
Rozpatrzenie wniosków przez CPPSB trwa od 2-4 tygodni w przypadku następujących
usług:
•

2009-03-30

$360 za natychmistową usługę przy okienku lub drogą pocztową
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•
•

$300 za natychmistową usługę drogą elektroniczną poprzez jedną z
agencji usług, wymienionych poniżej (+ dodatkowa opłata dla agencji)
Obowiązuje specjalna dodatkowa opłata w wysokości $25 za każdą
dodatkową transakcję powyżej trzech już dokonanych, kiedy składane są
przy okienku więcej niż trzy dokumenty korporacyjne Business
Corporation Act. Te usługi dostępne są wyłącznie za zgłoszeniem się w
urzędzie w ustalonym uprzednio terminie.

Przedsiąbiorstwo numerowane (Numbered Company)
W wypadku kiedy aplikant życzy sobie założenia korporacji numerowanej, sprawdzanie
w rejestrze nazwy przedsiąbiorstwa nie jest wymagane. The Companies and Personal
Property Security Branch wyznaczy numer. Wypełniając formularze należy zostawić 9
pustych miejsc (na numer) potem słowo „Ontario”, a następnie element prawny.
Składanie formularzy drogą elektroniczną
Jeżeli zakładasz korporację drogą elekroniczną musisz:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Skorzystać z usług następujących agencji:
Cyberbahn http://www.cyberbahngroup.com/CyberbahnCMS/
416-595-9522 bądź 1-800-806-0003 oraz
OnCorp Direct Inc http://www.oncorp.com/home/incorporation.asp
416-964-2677 bądź 1-800-461-7772
Uwaga: wszystkie korporacje-spółki akcyjne muszą posiadać akcje.
W zwiazku z tym, paragraf 6 na obu formularzach musi być wypełniony.
Otrzymać raport z rejestru nazw przedsiębiorstw w Ontario, tzw.Newly
Upgraded Automated Name Search (NUANS) i podać sprawdzoną w
rejestrze nazwę, odwoławczy numer referencyjny (the NUANS reservation
reference number), oraz datę raportu: www.nuans.com
Wypełnić internetowy list wyjaśniający, podając nazwę, adres zwrotny i
numer telefonu korporacji,
Dokonać ustawowej opłaty w wysokości $300. Ponadto, każda
elektroniczna agencja usługowa pobiera opłatę za swoje usługi (opłata
może być uiszczona kartą kredytową lub poprzez założenie konta w danej
agencji).

Założenie korporacji federalnej: Na stronie internetowej
www.strategis.gc.ca/corporations
Po więcej informacji na temat różnicy między prawem korporacyjnym federalnym i
prowincjonalnym odwiedż stronę internetową http://www.incorper.com/FedvsOnt.html.
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