
gospodarczej Ontario zast pi ten 
niepor—czny system i spełnia„ b—dzie 
wymogi naszej nowoczesnej ekonomii i 

cego si— gwałtownie cyfrowego 

w internecie oraz konsolidowanie
wyszukiwanych produktów, co eliminuje
konieczno�„ stosowania wielu dokumentów.

• Uproszczona rejestracja i utrzymanie korporacji
niedochodowych (not-for profit) przez internet
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NOWY REJESTR DZIAŁALNO�CI GOSPODARCZEJ ONTARIO - ARKUSZ INFORMACYJNY 

Zarys ogólny Nowy rejestr działalno⁄ci gospodarczej b‰dzie: 

W dniu 19 pa�dziernika, 2021 roku rz d 
Ontario wyda nowy rejestr działalno�ci 
gospodarczej. Ta nowoczesna usługa 
online obni‘y koszty działalno�ci i ułatwi 
milionom firm i korporacjom 
niedochodowym (not-for-profit) dost—p 
do usług rz dowych Ontario takich jak 
rejestracja działalno�ci gospodarczej, 
rejestracja organizacji not-for-profit i 
wypełnienie corocznej deklaracji 
podatkowej. 
Po raz pierwszy, ludzie ze wszystkich 
rejonów prowincji b—d � mieli bezpo�redni 
dost—p do ponad 90 usług 24 godziny 
na dob—, 365 dni w roku z mo‘liwo�ci 
dokonywania natychmiastowych transakcji 
elektronicznych zamiast korzystania 
z poczty lub faksu. 
Dla przykładu, rejestracje lub zgłoszenia, 
które poprzednio były składane drog 
pocztow � lub faksem, zabieraj c od 
czterech do sze�ciu tygodni, mog � by„ 
teraz wykonane natychmiastowo drog 
rejestracji przez internet. 
Aby pomóc o‘ywi„ ekonomi— ontaryjsk 
po pandemii, zapewniamy firmom szybki i 
efektywny dost—p do potrzebnych im usług 
w celu zredukowania ponoszonych przez te 
firmy kosztów i umo‘liwienia im skupienia 
swojego czasu i energii na odbudowie. 
Obecny system powstał prawie 30 lat 
temu i oparty jest na przestarzałej 
technologii. Nowy Rejestr działalno�ci 

rozwijaj 
�wiata. 

• Ułatwia„ rejestracj— i utrzymanie firmy jak równie‘
stosowanie si— do rz dowych wymogów
sprawozdawczych dzi—ki sprawnej, cyfrowej drodze.

• Oszcz—dza„ czas poprzez natychmiastowe
dostarczanie wielu produktów i usług rz dowych
oraz wygodnych alternatyw dla czasochłonnego,
opartego na papierze procesu.

• Redukowa„ obci ‘enie i koszty dla firm w Ontario
poprzez uproszczony pobór opłat, darmowe
wyszukiwanie i skonsolidowane produkty
wyszukiwaŁ.

Funkcje zawarte w rejestrze działalno⁄ci 
gospodarczej: 

• Ponad 90 usług dost—pnych przez internet
24 godziny na dob—, 365 dni w roku.

• Natychmiastowa obsługa dokumentów oraz
rachunków transakcji bezzwłocznie
wysyłanych mailem do Ciebie.

• Funkcje sprawdzaj ce, aby pomóc
u‘ytkownikom korzysta„ z usług w bezpieczny
sposób i bez popełniania bł—dów.

• Wst—pnie okre�lone ustalenia dla szybszego
tworzenia spółek, które nie maj � akcji w obrocie
publicznym.

• Automatyczne przypomnienia mailem
o zbli‘aj cych si— sprawozdaniach.

• Usprawnione funkcje wyszukiwania, które
pozwalaj � na darmowe wyszukiwanie
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Przykłady dla u„ytkownika 

Aby �ledzi„ na bie‘� co nowe informacje na 
temat Rejestru działalno�ci gospodarczej 
Ontario (Ontario Business Registry), załó‘ konto 
na Ontario.ca/BusinessRegistry. 

Nast‰pne kroki: 

Madalitso jest wła�cicielem małej firmy i 
chce nada„ swojej firmie cechy korporacji 
(incorporate). Aby unikn „ 
kilkutygodniowego oczekiwania w zwi zku 
z procesem przesyłania poczty, zwalnia si— 
z pracy - w czasie godzin roboczych - aby 
uda„ si— do Toronto i na miejscu, osobi�cie 
dokona„ rejestracji. 
Po wej�ciu w ‘ycie nowego Rejestru 
działalno�ci gospodarczej Ontario, 
Madalitso b‰dzie w stanie dokonafi 
rejestracji przez internet, kiedy b‰dzie miał 
na to czas i otrzymafi natychmiastowe 
potwierdzenie mailem. Madalitso b—dzie 
miał wybór i je�li zechce b—dzie mógł 
zło‘y„ roczne sprawozdania, zmieni„ adres 
swojej firmy lub dokona„ ponad 90 innych 
transakcji 24 godziny na dob—, 365 dni w 
roku bez opuszczania biura i zwalniania si— 
z pracy. 
Gee zakłada studio Yogi i chce si— upewni„ 
‘e nie działa ‘adna inna firma o tej samej 
nazwie, któr � wybrała ona dla swojego 
studia. Gee nie jest pewna na czym polega 
ró‘nica mi—dzy pi—cioma opcjami raportów 
i, dla pewno�ci zamawia i opłaca kilka 
za�wiadczeŁ. 
Przy u‘yciu nowego Rejestru działalno�ci 
gospodarczej Ontario, Gee b‰dzie w stanie 
zamówifi jeden uwierzytelniony dokument 
za 40% ceny: Za˛wiadczenie o dost�pno˛ci 
nazwy (Certificate of No Match), który 
konsoliduje pi—„ oferowanych poprzednio 
dokumentów. Gee mo‘e otrzyma„ ten 
dokument natychmiast mailem, 
oszcz—dzaj c czas i pieni dze. 

dzi—ki proklamacji Ustawy o Korporacjach 
Niedochodowych (Not-for-Profit 
Corporations Act), 2010r. 

• Skanowalne kody QR, które pozwalaj � na 
bie‘� c � weryfikacj— firm. 

• Ci gła integracja z usługodawc � (Service 
Providers) ESC Corporate Services Ltd. oraz 
platform � ecore Spółki Dye & Durham (Dye 
& Durham Corporation) w celu 
wspomagania ci gło�ci działalno�ci 
gospodarczej. 

 

 




