Czas na przedsiębiorczość
indywidualna działalność

gospodarcza

Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić
indywidualną działalność gospodarczą
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Stan prawny na dzień 1.07.2012 r.

Czas na przedsiębiorczość
indywidualna działalność

gospodarcza

Wstęp
Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski zegarek, niniejszym poradnikiem wyposażamy Cię we wskazówki, które sprawią, że Twój start odbędzie się bez opóźnień, a droga
do Indywidualnej Działalności Gospodarczej przebiegnie szybko i sprawnie.
W broszurze „Czas na przedsiębiorczość” opracowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku (WUP) przekazujemy kompendium wiedzy dla osób zamierzających uruchomić
firmę, w tym z pomocą dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) oraz innych
osób stawiających pierwsze kroki w indywidualnej działalności gospodarczej. Masz pomysł,
koncepcję na własny interes – to początek. Porozmawiaj z doradcą zawodowym (znajdziesz
go w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej CIiPKZ w WUP bądź w PUP)
czy posiadasz predyspozycje do bycia przedsiębiorcą. W PUP sprawdź też czy jesteś osobą
kwalifikującą się do uzyskania dotacji. Opracuj strategię Twojej firmy. Ona będzie pomocna
w drodze do sukcesu i pomoże ograniczyć prawdopodobieństwo porażki. W naszej broszurze przybliżymy procedurę rejestracji firmy, zasady różnych form opodatkowania itp. Nasz
poradnik ułatwi codzienną pracę podczas pierwszych, ale jakże ważnych kroków i decyzji
związanych z rejestracją Twojej firmy.

Pojęcie działalności gospodarczej

Według art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1 działalność gospodarcza oznacza zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną
w sposób zorganizowany i ciągły. Osoba, która zawodowo we własnym imieniu taką zarobkową działalność podejmuje i wykonuje, staje się przedsiębiorcą.
Rozpoczynając działalność na własny rachunek dowiesz się, jak duże znaczenie ma znajomość
wielu przepisów prawa, m.in. podatkowego, ubezpieczeń społecznych, cywilnego oraz prawa
pracy, jeśli zatrudniasz pracowników. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących
przepisów oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. Dodatkowo będą obowiązywać Cię prawa i obowiązki określone w umowie o udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, jeśli umowę taką podpiszesz z Powiatowym Urzędem Pracy.

Pamiętaj: Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za wszekie zobowiązania
powstałe w rezultacie prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno zobowizań
publicznoprawnych (np. podatki, składki ZUS), jak i cywilnoprawnych np. wobec kontrahentów itp..
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami
(Dz.U. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)
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Uzyskanie dotacji
w Powiatowym Urzędzie Pracy
Status bezrobotnego daje Ci możliwość otrzymania dotacji udzielanej przez Powiatowy
Urząd Pracy na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej, czyli kapitału finansowego
na start Twojej firmy. Kiedy posiadasz status bezrobotnego, jesteś absolwentem centrum
integracji społecznej (CIS)2 lub absolwentem klubu integracji społecznej (KIS)3, wniosek
o przyznanie dotacji z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej możesz złożyć
w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce,
w którym zamierzasz prowadzić swoją działalność.
Zgodnie z obowiązującym prawem4 Powiatowe Urzędy Pracy mogą jednorazowo przyznać
środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 6-krotnego
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a w przypadku gdy
działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych: 4-krotnego
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego
na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Ponadto, osoba
niepełnosprawna5 zarejestrowana w PUP jako bezrobotna lub poszukująca pracy, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Uzyskane środki mogą być przeznaczone na zakupy związane bezpośrednio i jednoznacznie
z charakterem działalności np. zakup maszyn, urządzeń, towarów, surowców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia lokali, reklamy, na pokrycie kosztów pomocy prawnej itp. Uzyskane środki nie mogą być przeznaczone m.in. na udziały w spółkach, działalność
sezonową, handel obwoźny, akwizycję, usługi TAXI , wynajem pomieszczeń, wydatki inwestycyjne związane z budową lokali, zakup ziemi i innych nieruchomości, leasing, dzierżawę,
daniny publicznych (podatków, cła, akcyzy, opłat, składki), opłaty administracyjne itp.
Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania może być poręczenie, weksel z poręczeniem
wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku
bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Urząd ma prawo
dokonać wyboru formy zabezpieczenia kierując się jego skutecznością.
art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr
205, poz. 1211)
3
art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
4
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69,
poz. 415 z późn. zm.)
5
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776)
2
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Każdy z Powiatowych Urzędów Pracy posiada własny druk wniosku oraz regulamin
przydzielania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, określający wymogi
ubiegania się o dotację oraz szczegóły oceny wniosków. Wymogi te dostosowane
są do sytuacji gospodarczej konkretnego powiatu i sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Podstawą do tworzenia regulaminu PUP jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie w sprawie (…) przyznania środków na podjęcie
działalności gospodarczej6.

Składamy wniosek

Jeśli chcesz uzyskać środki na rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej, zgłoś
się do Powiatowego Urzędu Pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna
(lub absolwent CIS lub KIS), albo właściwego dla miejsca, w którym zamierzasz prowadzić
swoją działalność, koniecznie przed zarejestrowaniem firmy. Tam otrzymasz odpowiedni
formularz wniosku. Możesz również pobrać formularz wniosku ze strony internetowej PUP
(adresy stron na końcu broszury). Przygotowanie takiego wniosku i złożenie go w PUP nie jest
jednoznaczne z przyznaniem dotacji. O szczegóły i dostępność dotacji w danym okresie zapytaj
w swoim PUP.
W formularzu wniosku umieścisz m.in. następujące informacje:
• imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL,
• wysokość wnioskowanej dotacji,
• rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzasz podjąć,
• symbol rodzaju działalności, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
(PKD2007),
• termin podjęcia działalności gospodarczej – musi być późniejszy niż data podpisania
umowy o uzyskanie dotacji, ponadto zgodny z data która wskażesz we wniosku o wpis
do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1) oraz nie może
być wcześniejszy niż data podpisania z PUP umowy o uzyskanie dotacji,
• adres, pod którym będzie prowadzona działalność gospodarcza,
• kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności i wskazanie źródeł ich finansowania (własne, dotacja z PUP),
• szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,
• spodziewane wyniki ekonomiczne z prowadzonej działalności gospodarczej przez okres
12 miesięcy od rozpoczęcia działalności,
• propozycję formy zabezpieczenia dotacji w przypadku nie dotrzymania warunków
umowy z PUP.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 457)
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Do wniosku o dotację musisz również dołączyć m.in. 7:
• oświadczenie o niekorzystaniu dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy
lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
• zobowiązanie do prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy bez jej zawieszania,
• oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności,
• oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku,
• oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na ubieganie się oraz wykorzystanie
dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
• w niektórych PUP również biznesplan.
O wsparcie finansowe z Urzędu Pracy możesz się ubiegać jeżeli:
• posiadasz status osoby bezrobotnej, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bądź absolwenta CIS lub KIS,
• w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiłeś, bez uzasadnionej
przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej,
szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
• nie korzystałeś dotychczas z bezzwrotnej dotacji z Funduszu Pracy lub z innych funduszy
publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
• w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację nie prowadziłeś działalności gospodarczej.
W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i pozostałych wymaganych dokumentów otrzymujesz pisemne powiadomienie o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji. W przypadku odpowiedzi pozytywnej zawierasz umowę, w której określone są warunki korzystania
z przyznanych środków. Odpowiedź negatywna będzie uzasadniona. Ponieważ wydane powiadomienie nie ma formy decyzji administracyjnej, odwołanie zatem nie przysługuje. Zgodnie
z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi8 możliwe jest
złożenie do sądu administracyjnego skargi na odmowę przyznania dotacji, jeżeli odmowa
ta jako akt lub czynność była niezgodna z prawem. Można też wysłać pismo z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia bezpośrednio do starosty, w imieniu którego przekazana została odmowa.
Lista wymaganych załączników jest wyszczególniona w regulaminie udzielania dotacji w każdym z powiatów.
Załączniki te mogą się nieznacznie różnić, dlatego warto zapoznać się z regulaminem w swoim Powiatowym
Urzędzie Pracy.
8
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU. 2002 nr 153
poz.1270 z późn. zm)
7
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Niektóre Powiatowe Urzędy Pracy przed udzieleniem dotacji organizują obowiązkowe szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, wymagają przeprowadzenia rozmowy
z doradcą zawodowym. W takim przypadku jednym z warunków uzyskania dotacji jest ukończenie szkolenia, poświadczenie doradcy zawodowego lub tp.

Pamiętaj! Następny krok do założenia swojej firmy podejmij dopiero wtedy, gdy będziesz
mieć podpisaną umowę o dotację i spełnisz określone w niej warunki – zapoznaj się z umową!

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
Kolejnym krokiem do założenia indywidualnej działalności gospodarczej z dotacji uzyskanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy9 jest złożenie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi minister właściwy do spraw
gospodarki. Wniosek CEIDG-1, w którym umieszczasz dane swoje i przyszłej firmy, składasz
na specjalnym formularzu, w Urzędzie Gminy/Miasta lub przez Internet (www.ceidg.gov.pl).
Oznacza to, że działalność gospodarczą można zarejestrować w CEIDG zarówno samodzielnie przez Internet10, jak i osobiście w urzędzie miasta /gminy bądź wysłać listem poleconym
(w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez
notariusza). Wniosek składany przez internet musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisywany podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym11 elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).
Nie posiadając podpisu elektronicznego i bez logowania się do CEIDG, można przygotować
wniosek on-line i podpisać go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku). Możesz też wcześniej przygotować sobie taki wniosek w domu, a podpisać go i ewentualne niejasności wyjaśnić już na miejscu, w Urzędzie.
Dokonanie wpisu do CEIDG nie wiąże się z koniecznością uiszczania żadnych opłat.
Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:
9
Wszystkie dalsze kroki są takie same dla osób fizycznych zakładających indywidualną działalność gospodarczą, bez względu na to czy z dotacją, czy bez dotacji z PUP. Gdy zakładasz działalność gospodarczą bez
dotacji, będzie to Twój pierwszy krok.
10
Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz.
1807)
11
Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją, więcej informacji i sposoby jego uzyskania na www.epuap.gov.pl
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• wnioskiem o wpis do ewidencji CEIDG,
• wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(nadanie numeru REGON),
• zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (nadanie NIP, gdy nie jest nadany),
• zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany lub zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS).
• przyjęciem oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Pamiętaj jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać może m. in. rejestracja do podatku VAT. Miej też na uwadze, że czynności te wykonać powinieneś przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Niezależnie od wniosku, musisz dokonać w ZUS zgłoszenia dla
celów ubezpieczeń (złożyć w ZUS deklarację ZUS ZUA lub ZUS ZZA).
Rejestracji w CEIDG należy dokonać nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Możliwe jest natomiast złożenie wcześniej wniosku wskazującego na późniejszy termin rozpoczęcia prowadzenia firmy. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk
ze strony internetowej CEIDG.
Łącznie z CEIDG-1 można złożyć też deklarację VAT-R, w której dokonuje się rejestracji
dla celów VAT. Będą mogli jednak dołączyć ją jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu. Z chwilą złożenia zgłoszenia powstaje obowiązek uiszczenia
opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.

We wniosku CEIDG-1 umieszczasz następujące dane:

• imię i nazwisko oraz nazwę (firmę), pod jaką będzie prowadzona działalność – nazwą
firmy jest obowiązkowo Twoje imię i nazwisko i można na tym poprzestać. Praktyka
jednak pokazuje, iż dodatkowo nazwa własna firmy (np. „KAMA”), lub choćby określenie np. „firma usługowa” przydaje się w jej dalszym funkcjonowaniu. Zgodnie z kodeksem cywilnym: Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia
do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.
• Numer PESEL i Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)- jeśli je posiadasz,
• adres zamieszkania i/lub zameldowania,
• adres miejsca (miejsc) prowadzenia działalności,
• datę rozpoczęcia działalności – działalność gospodarczą możesz rozpocząć już
w dniu złożenia kompletnego wniosku CEIDG-1, dlatego data rozpoczęcia nie może być
wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku; możesz określić też późniejszy termin rozpoczęcia działalności,
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• opis przedmiotu działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie PKD12. Numer
PKD wpisany na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej musi być zgodny
z numerem PKD zawartym w umowie z Powiatowym Urzędem Pracy

Pamiętaj! Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG organ gminy potwierdza tożsamość
przedsiębiorcy oraz potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Koniecznie zabierz ze
sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Rada: Przy wyborze profilu działalności firmy warto sprawdzić, z jakimi obciążeniami podatkowymi, czy uprawnieniami się ona wiąże bądź czy istnieją dodatkowe wymogi (np. koncesje,
zezwolenia). Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają obowiązku uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Obowiązki te dotyczą ponad
80 różnych rodzajów działalności gospodarczej, więc musisz upewnić się czy nie dotyczy
to też Ciebie . Takie wiadomości musisz zdobyć przed złożeniem wniosku, gdyż nawet uzyskanie wpisu do CEIDG, nie będzie uprawniało Cię do wykonywania działań objętych koncesją
czy zezwoleniem.
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej koncesja jest wydawana przez
organ koncesyjny i upoważnia przedsiębiorcę do prowadzenia ściśle określonej działalności
gospodarczej. Do takich form działalności należą przede wszystkim: poszukiwanie, wydobywanie złóż kopalin, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów
w górotworze, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią, ochrona osób i mienia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, przewozy lotnicze13.
Zezwolenia wydawane są głównie przez lokalne organy władzy administracyjnej na czas
oznaczony, lub nieoznaczony, na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że odrębne przepisy tak stanowią. Do najbardziej powszechnych działań wymagających uzyskania zezwolenia
należą prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, apteki, prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, wyrób i sprzedaż napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i dietetycznych środków spożywczych i odżywek, prowadzenia magazynu lub składu celnego, rozprowadzania
programów telewizyjnych, radiofonicznych itd.
Działalność regulowana Działalność regulowana oprócz koncesji i zezwolenia jest jednym
ze sposobów podporządkowania jakieś działalności gospodarczej przepisom prawnym, czyli
tzw. reglamentacji. Wpisowi do Rejestru Działalności Regulowanej podlega m.in. działalność
Więcej o klasyfikacji PKD: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
Źródło: http://mbrokers.pl/firma/jak-zalozyc-firme/koncesja-licencja-zezwolenie ; http://www.poznan.pl/
mim/msp/koncesje,p,18894,18895.html
12
13
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w zakresie:
• świadczenia, organizowania usług turystycznych - rejestr prowadzi marszałek
województwa,
• prowadzenia praktyki lekarskiej - Okręgowa Rada Lekarska,
• organizacji profesjonalnego współzawodnictwa sportowego – Prezes Polskiej
Konfederacji Sportu,
• prowadzenia stacji kontroli pojazdów - starosta właściwy ze względu na miejsce
wykonywania działalności,
• prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców - starosta,
• prowadzenia pracowni psychologicznej - marszałek województwa,
• usług detektywistycznych - minister właściwy do spraw wewnętrznych,
• działalności kantorowej - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
• wytwarzania lub magazynowania biokomponentów - minister do spraw rynków rolnych,
• konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin - wojewódzki inspektor ochrony
roślin i nasiennictwa,
• działalności telekomunikacyjnej - rejestr prowadzi URTiP.
Prócz tego są również zawody, których samodzielne wykonywanie w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej wymaga posiadania imiennej licencji. Do takich zawodów należą
między innymi księgowi, prawnicy i lekarze.
Dziedziny wymagające uzyskania licencji m.in.:
• wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób
lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami,
• prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne.

Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników. Powstaje wtedy konieczność złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach
prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej. Może za to:
• wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
• przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
• zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
• uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych;
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• osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem;
• zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.

Pamiętaj! Możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni
do 24 miesięcy. Jeżeli nie wznowisz działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis
zostanie wykreślony z urzędu. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Jeśli otrzymałeś
dotację z PUP nie możesz zawiesić działalności w okresie 12 miesięcy od jej założenia.

Urząd Skarbowy
Od 1 stycznia 2012 roku Łącznie z wnioskiem CEIDG-1 można złożyć zgłoszenie rejestracyjne
lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (formularz
VAT-R), w którym dokonuje się rejestracji dla celów VAT. Będą mogli jednak dołączyć
go jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Z chwilą złożenia
zgłoszenia powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.
Poprzez wniosek CEIDG zgłaszasz jedną z form opodatkowania – kartę podatkową, ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych, lub podatek liniowy lub podatek według skali.

Pamiętaj! Jeśli zakładasz Indywidualną Działalność Gospodarczą - Twój dotychczasowy
numer NIP staje się równocześnie NIP firmy. Formularze dodatkowe dostępne są m. in.
na stronie Ministerstwa Finansów czy Izby Skarbowej w Gdańsku: www.is.gdansk.pl.
Formy opodatkowania
Jako indywidualny przedsiębiorca, możesz dokonać wyboru jednej z form opodatkowania, tj.:
• karty podatkowej,
• ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
• zasad ogólnych (np. księga przychodów i rozchodów KPiR)– podatku według skali,
• zasady ogólnych – podatku liniowego.
Wybór formy opodatkowania14 jest bezpłatny. Zapoznaj się wcześniej z każdą formą, bowiem
każda z nich ma swoje zalety i wady. Szczegółowy opis form znajdziesz na stronie Ministerstwa
Finansów http://www.mf.gov.pl/

14

Podstawowe akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14,
poz.176 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.)
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Karta podatkowa
Jest to najmniej skomplikowana forma rozliczania. Płacąc podatek wg karty podatkowej,
nie musisz samodzielnie go obliczać, bowiem wysokość podatku nie zależy od wysokości
uzyskanych dochodów, lecz jest ustalana przez Urząd Skarbowy w formie decyzji. Wniosek
o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej możesz dołączyć do wniosku
o wpis do CEiDG lub możesz złożyć do Urzędu Skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Na podstawie tego wniosku naczelnik urzędu skarbowego ustali miesięczną wysokość
podatku, na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, biorąc pod uwagę:
• rodzaj działalności,
• liczbę mieszkańców gminy/miejscowości, na terenie której jest ona prowadzona,
• liczbę zatrudnionych pracowników.
Jeśli decydujesz się na tą formę opodatkowania, odpadają uciążliwe obowiązki, jak prowadzenie ksiąg, wypełnianie zeznań podatkowych i składanie deklaracji o wysokości uzyskanego
dochodu. Nie możesz natomiast skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Nie możesz także
rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie możesz też korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych) ani „zatrudniać” na umowę zlecenia czy o dzieło. Ta forma opodatkowania jest korzystna
dla osób, które prowadzą drobną działalność handlową, wytwórczo - usługową lub gastronomiczną a ich dochody są niewielkie. Lista rodzajów działalności podlegających opodatkowaniu
w formie karty podatkowej jest bardzo obszerna i określa ją art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Ryczałt ewidencjonowany
To uproszczona forma rozliczenia z fiskusem. Wysokość stawki ryczałtu zależy od rodzaju
wykonywanych usług. Płaci się ją według jednej z podanych stawek lub kilku, jeśli działalność
jest różnorodna. Wielkość przychodu uprawniająca do ryczałtu ewidencjonowanego to równowartość 150 tys. euro, przekroczenie tego progu powoduje utratę prawa do ryczałtu. Przychodów nie można pomniejszyć o żadne koszty, co oznacza, że wydatki ponoszone w związku
z prowadzeniem działalności nie mają żadnego znaczenia przy ustalaniu wysokości podatku.
Ryczałtowiec ma mniej biurokratycznych obowiązków niż przedsiębiorca opodatkowany
na zasadach ogólnych. W trakcie roku nie składa się żadnych deklaracji, nie trzeba też księgować swoich wydatków. Poza ewidencją przychodów trzeba jednak prowadzić inne ewidencje
- dotyczy to tych osób, które posiadają składniki majątku trwałego (ewidencja wyposażenia,
wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) lub zatrudniają pracowników (karty przychodów pracowników), a także posiadać i przechowywać dowody zakupu
towarów.
Podatnicy, których przychody z działalności za rok ubiegły nie przekroczyły równowartości
25 000 euro – mogą obliczać i wpłacać ryczałt kwartalnie. Tej formy rozliczeń nie mogą wybrać
m.in. przedsiębiorcy prowadzący apteki, lombardy, kantory, wykonujący niektóre wolne
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zawody. Ryczałtu nie może również płacić osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę,
a chce założyć własną firmę i wykonywać na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności,
jakie w ostatnim czasie wykonywała pracując u niego. Ta forma opodatkowania jest korzystna
dla przedsiębiorców, u których robocizna własna, technologia, wiedza, stanowią dużą część
wkładu niematerialnego w cenie produktu.
Przychodów nie pomniejsza się o koszty, ale przysługuje im większość podatkowych preferencji. Niestety ryczałtowcy nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci; nie mogą również odliczyć ulgi z tytułu
wychowywania dzieci. Zachowują za to prawo do korzystania z ulg podatkowych.
Zasady ogólne - Podatek według skali
Jeśli zależy Ci na tym, by płacić jak najmniejszy podatek, a jednocześnie spodziewasz się,
że poniesiesz spore koszty, powinieneś wybrać zasady ogólne. Jest to podstawowa i jednocześnie najbardziej skomplikowana forma opodatkowania. Podatek płaci się w tym przypadku
od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód należy od przychodów z działalności
odjąć koszty jej prowadzenia (czyli wszelkie wydatki z nią związane, pod warunkiem, że ustawa
podatkowa nie wyklucza ich z kategorii kosztów). Wszystkie przychody i koszty należy wykazywać w specjalnej ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów (KPR) (jeśli
przychody w danym roku podatkowym osiągną co najmniej równowartość 1 mln 200 tys. euro
- konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych).
W zależności od wielkości osiągniętego dochodu podatek wynosi w 2012 roku 18% i 32% (liczy
się 32% od nadwyżki ponad 85 528zł). Rozliczający się na zasadach ogólnych oblicza samodzielnie miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłaca ją do urzędu skarbowego bez
obowiązku składania deklaracji. Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje dopiero od miesiąca,
w którym dochód z działalności, pomniejszony o niektóre odliczenia (m.in. składki ZUS, darowizny), przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w roku 2012 jest to
3 091,00 zł). Przy tej formie opodatkowania możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem,
możesz korzystać też z obowiązujących ulg podatkowych.
Zasady ogólne - Podatek liniowy
Podatek w tej formie płaci się również od faktycznie uzyskanego dochodu. Jest dostępny bez
względu na rodzaj i rozmiar działalności. Jedyne ograniczenie dotyczy osób świadczących
usługi na rzecz byłych pracodawców. Podstawową zaletą tej formy rozliczenia jest niska 19%
stawka stosowana do wszystkich dochodów z działalności gospodarczej – bez względu na ich
wielkość. Ceną za to jest brak możliwości skorzystania z większości ulg i preferencji podatkowych (wyjątkiem jest odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).
Rozliczając się podatkiem liniowym, jesteś zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Prowadzisz też inne odpowiednio Ciebie
dotyczące ewidencje. Zaliczki na podatek płacisz miesięcznie lub kwartalnie od pierwszej
zarobionej złotówki - nie przysługuje tzw. kwota wolna od podatku. Podatek liniowy najczę-
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ściej opłacalny jest dla osób uzyskujących stosunkowo wysokie dochody (np. w 2012 r. przekraczające próg podatkowy 85 528 zł w skali roku).

Porównanie form opodatkowania działalności gospodarczej
ZASADY OGÓLNE
wg skali
podatkowej

Podatek
liniowy (19%)

Przychód

+

+

Ryczałt
ewidencjonowany

Karta
podatkowa

+

-

Koszty

+

+

-

-

Składki ZUS

+

+

+

-

Odliczenie składki
zdrowotnej (7,75%)

+

+

+

+

Podstawa
opodatkowania

+

+

+

-

Stawka podatku

18%, 32%

19%

3%, 5,5%, 8,5%, 17%,
20%

Kwota ustalona decyzją
naczelnika US

tak
(zeznania roczne)

tak
(zeznania roczne)

tak
(zeznania roczne)

nie

Dzień płatności
zaliczek

Do dnia 20 każdego
miesiąca - za miesiąc
poprzedni lub do dnia
20 każdego miesiąca
po kwartale, za który
wpłacana jest zaliczka

Do dnia 20 każdego
miesiąca - za miesiąc
poprzedni lub do dnia
20 każdego miesiąca
po kwartale, za który
wpłacana jest zaliczka

Do dnia 20 następnego miesiąca za
miesiąc poprzedni,
a za grudzień w terminie złożenia
zeznania

Termin złożenia
zeznania
podatkowego

do dnia 30 kwietnia
PIT 36

do dnia 30 kwietnia
PIT 36

do dnia 31 stycznia
PIT 28

nie, zaś do 31 stycznia
rozliczenie skladki
zdrowotnej PIT 16A

Księga przychodów i
rozchodów w zależności
od specyfiki działalności
inne ewidencje

Ewidencja przychodów
i przechowywanie dowodów zakupu towarów
oraz w zależności od specyfiki działalności inne
ewidencje

Brak obowiązku
prowadzenia ksiąg
podatkowych - nalezy
wydawać rachunki i
faktury i przechowywać
kopie przez 5 lat oraz
prowadzić ewidencję
zatrudnienia

Obowiązek
składania delkaracji

Obowiązkowe
ewidencje
podatkowe

Księga przychodów
i rozchodów oraz w
zależności od specyfiki
działalności inne ewidencje (np. środków
trwałych oraz wartości
niematerialnych i
prawnych, wyposażenia,
zatrudnienia, karty przychodów pracownikow)

Legenda:
„+” uwzględniane przy zastosowaniu formy opodatkowania
„-” nieistotne przy zastosowaniu formy opodatkowania
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Do 7 dnia każdego
miesiąca za miesiąc
ubiegły, a za grudzień
- w terminie do dnia
28 grudnia roku
podatkowego.
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Uwaga! Nie ma jednej najkorzystniejszej opcji. Każdy przypadek jest indywidualny i osoba
zakładająca działalność gospodarczą sama musi dokonać obliczeń. Jeżeli wybrana forma opodatkowania okaże się niekorzystna, w kolejnym roku podatkowym można spróbować innego
rozliczenia, o ile firma będzie spełniała niezbędne warunki.
Rozsądne jest wybranie odpowiedniego dla Ciebie sposobu prowadzenia dokumentacji własnego przedsiębiorstwa. Do wyboru masz:
• osobiste prowadzenie ewidencji,
• oddanie prowadzenia ewidencji specjalistycznej firmie,
• prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów przez Internet.
Przeciętne koszty prowadzenia ewidencji księgowej przez inne firmy sięga 150 – 500 zł miesięcznie. Dobrym pomysłem jest wybór księgowości on-line. Jej koszt wynosi przeciętnie 45 zł
miesięcznie. Trzeba wiedzieć, że to prowadzący działalność, a nie zewnętrzna firma jest odpowiedzialny za uchybienia w ewidencji.
Gdy dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie, należy to wskazać
podczas rejestracji działalności we wniosku CEIDG-1. W takim przypadku należy podać Nazwę
i Numer NIP podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową oraz wskazać miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej
Sposób obliczania zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych:
Przykład
Przychód według ewidencji

- Przychody w danym m-cu: 5 500,00 zł

5500,00 zł

- składki ZUS na ub. społeczne - Koszty uzyskania przychodu: 850,00 zł
= Podstawa opodatkowania - Należne składki ZUS za pełny m-c: 143,56 zł*
x Stawka ryczałtu - Stawka ryczałtu: 8,5%

x 0,085

- ub. zdrowotne 7.75% - Odliczenie składki zdrowotnej (7,75%):
= Zryczałtowany podatek do zapłaty

143,56 zł
5356,44 zł

219,19 zł**

455,30 zł
219,19 zł

236,11 = 236 zł

Uwaga! Obliczeń dokonujemy w okresach miesięcznych.
* Wymiar składek ZUS od IV do XII 2012 w pełnym wymiarze (z ulgą ZUS) z dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym
** 7,75% obliczamy od podstawy wymiaru składki na bezp. zdrowotne,
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Sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy wg skali od osób fizycznych, zasady
ogólne (KPiR) :
Przychód zgodnie z KPiR narastająco

- Przychody w pierwszym miesiącu: 5 500,00 zł

- Koszty uzyskania przychodu narastająco - Koszty uzyskania przychodu: 850,00 zł
= Dochów narastająco
- Składki ZUS na ub. społeczne narastająco
= Podstawa opodatkowania
x Stawka podatku
- Kwota wolna od podatku

- Stawka podatku: 18%
- Kwota wolna od podatku: 556,02 zł

143,56 zł
4 506,44 zł
x 0,18 811,16 zł
556,02 zł
255,14 zł

- Odliczenie składki zdrowotnej (7,75%): 219,19 zł

219,19 zł
35,95 zł = 36 zł

= Zaliczka na podatek dochodowy narastająco
- Zaliczka na podatek dochodowy za poprzednie okresy

850,00 zł
4 650,00 zł

- Należne składki ZUS za pełny m-c (z ulga ZUS):
143,56 zł

= Zaliczka podatku narastająco
- Składka na ub. zdrowotne 7,75% narastająco

5 500,00 zł

Uwaga! Obliczeń dokonujemy w okresach
narastających.

0,00 zł
36 zł

= Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty za okres

Zgłoszenie rejestracyjne jako płatnika podatku VAT
Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów
i usług (formularz VAT-R). Jednak będą mogli tak zrobić jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć
dowód zapłaty na konto Urzędu Gminy/Miasta opłaty 170 zł, nie później niż w ciągu 3 dni od
chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Do składanego drogą elektroniczną zgłoszenia można
dołączyć dowód zapłaty sporządzony w postaci pliku z rozszerzeniem .pdf. Więcej informacji
na stronie www.ceidg.gov.pl. Jeśli planujesz prowadzić działalność gospodarczą w granicach
Unii Europejskiej składasz dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk
VAT-R/UE. Możesz go złożyć łącznie z drukiem VAT-R.
Osoby rozpoczynające wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem
VAT są, na podstawie art. 113 Ustawy o VAT, zwolnione od tego podatku, jeżeli przewidywana
przez te osoby wartość netto sprzedaży towarów i usług nie przekroczy w danym roku, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 150 000 zł.
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Uwaga! Ze zwolnienia tego nie mogą korzystać podatnicy: m.in. dokonujący dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, niektórych wyrobów akcyzowych,
nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
świadczący usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, jubilerskie, niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Zwolnienia nie stosuje się także
m.in. do importu towarów i usług.
Jeśli chcesz w ramach działalności handlować z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, musisz też zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako tzw. Podatnik VAT-UE.
W tym celu wypełnij dodatkowy druk (VAT-R/UE). Zgłoszenie to jest bezpłatne, urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-SUE, a Twoja firma otrzymuje tzw. Numer NIP-UE (jest to zwykły
NIP poprzedzony kodem PL). Informacje dotyczące urzędów skarbowych w kraju znajdziesz
na stronie www.urzad-skarbowy.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wysokość składek ZUS

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy (FP) i FGŚP stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60%, prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (w 2012r to 2.115,60 zł) zaś na ubezpieczenie
zdrowotne kwota nie niższa jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. (w 2012r 2.828,31zł) Składki w danej
wysokości obowiązują od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Składka nie podlega
proporcjonalnemu pomniejszeniu do liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
w danym miesiącu kalendarzowym. Składka na FP opłacana jest tylko, gdy podstawa wymiaru
przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taka sytuacja występuje najczęściej
w przypadku opłacania pełnego ZUS-u. Jeśli masz uprawnienia do opłacania ZUS-u „preferencyjnego”, podstawa ta jest zawsze niższa od wynagrodzenia minimalnego, a więc nie jesteś
zobowiązany do opłacania składki na Fundusz Pracy.

Prowadząc działalność gospodarczą stajesz się płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za siebie oraz zatrudnianych pracowników. Dzięki temu możesz w przyszłości uzyskać,
jako przedsiębiorca, rentę lub emeryturę. Jednocześnie zgłaszając się do obowiązkowego
ubezpieczenia zdrowotnego, możesz korzystać z opieki medycznej. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe umożliwia /w okresie zatrudnienia/ wypłatę wszelkich zasiłków wypłacanych
z ubezpieczenia chorobowego. Dlatego właśnie, wraz z rozpoczęciem działalności, rejestrujesz
się jako płatnik tych składek.

Informacje o wysokości składek znajdziesz. m.in. na stronach internetowych:
www.zus.gov.pl, www.pit.pl, www.twoja-firma.pl.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

ZUS na preferencyjnych zasadach

Zgłoszenie Twojej firmy jako płatnika składek odbywa się w oparciu o wniosek CEIDG.
W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej dokonujesz (w jednostce ZUS bądź
w formie elektronicznej wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym) zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń na odpowiednich formularzach. Jeśli chcesz przyspieszyć przetwarzanie wniosku w ZUS, możesz udać się do oddziału ZUS z potwierdzoną kopią przyjęcia wniosku
CEIDG-1. W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest jedynym Twoim zajęciem, składasz formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego). W przypadku gdy oprócz
prowadzenia firmy, pracujesz również na pełny etat za co najmniej minimalne wynagrodzenie15, to zamiast ZUA wypełniasz druk ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).
Jeśli zatrudnisz pracownika, musisz także w ciągu 7 dni od przyjęcia go do pracy zgłosić go
do ubezpieczenia w ZUS. Dodatkowo sprawdź, czy nie spoczywa na Tobie obowiązek odprowadzania za pracowników składek na fundusze pozaubezpieczeniowe, czyli na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) (http://www.fgsp.gov.pl) i Fundusz Emerytur
Pomostowych.

Uwaga! W przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu

objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej (m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia itp), składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy
mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. W tym celu muszą wypełnić
w formularzu ZUS P ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń osoby ubezpieczonej – jest nią np. właściciel firmy) stosowny kod z tytułu ubezpieczenia (aktualnie jest to 05 70 00) . Zgłoszenie
można wypełnić na gotowym druku, który można pobrać w ZUS lub w programie Płatnik.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1500 zł (w 2012 r. jest to kwota 450 zł). Oznacza to,
że osoba rozpoczynająca działalność, w 2012 r. co miesiąc do ZUS na ubezpieczenia społeczne
będzie przekazywać 143,56 zł. Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, w pełnej wysokości
(nie ma ulgi). W tym okresie zwolniony jesteś z płacenia składek na Fundusz Pracy.

15
Określane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę
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Uwaga! Z niższych, preferencyjnych składek na ubezpieczenia społecznie nie mogą skorzystać osoby, które:
• prowadzą lub w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
• wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed
dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
• prowadzą działalność gospodarczą, jako wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej czy wspólnicy sp. z o.o.
Porównanie składek na ZUS
Stopa składki

Rodzaj
ubezpieczenia

Pracodawca

Ubezpieczony

Emerytalne

9,76%

9,76%

Rentowe

6,5%

1,5%

Chorobowe
(dobrowolne)

-

Wypadkowe

1,93%

Fundusz Pracy

2,45%

Zdrowotne

-

Razem %

Kwotowo 04-12.2012 r.
Pełny ZUS

Preferencyjny ZUS

19,52%

412,97 zł

87,84 zł

8%

169,25 zł

36, zł

2,45%

2,45%

51,83 zł

11,03 zł

-

1,93%

40,83 zł*

8,69 zł

2,45%

51,8,3 zł

-

9%

254,53 zł

254,55 zł

981,26 zł

398,11 zł

9%

Razem

* dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego
przeciętne miesięcznie nie więcej niż 9 osób

Szczegółowy poradnik dla osób prowadzących działalność i osób z nimi współpracujących
znajdziesz na stronie internetowej http://e-inspektorat.zus.pl/pliki/poradniki/porad1.pdf

Uzyskanie numeru REGON
Wniosek CEIDG jest także wnioskiem o uzyskanie numeru REGON, którym będziesz posługiwał
się podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Proces dokonywania wpisu bądź zmiany
wpisu dla przedsiębiorców w rejestrze REGON nie wymaga więc bezpośredniego kontaktu
przedsiębiorcy z urzędami statystycznymi. Numer REGON jest nadawany bezpłatnie. Po nadaniu przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), numer REGON jest wpisywany automatycznie
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w CEIDG. Możesz go sprawdzić na stronie www.ceidg.gov.pl, w Wyszukiwarce przedsiębiorców – tam odszukasz swój wpis po Nazwie, nazwisku lub numerze NIP.
Każdy podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji w rejestrze REGON. Każdy
rodzaj działalności Twojej firmy jest określany przez tzw. numer statystyczny PKD2007, opisujący profil jej działalności. Klasyfikację kodów PKD znajdziesz: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/. Numer REGON posiada głównie statystyczne znaczenie i nie jest niezbędny w obrocie
gospodarczym (nie musisz go już np. umieszczać na swojej firmowej pieczątce).

Pieczęć firmowa
Dysponując zaświadczeniem o wpisie do CEIDG, możesz wyrobić pieczątkę firmową. Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak posiadanie pieczątki
jest pomocne w trakcie funkcjonowania firmy, np. do załatwiania formalności w urzędach, przy
wystawianiu wszelkich dokumentów sprzedaży, podpisywaniu umów, wypełnianiu druków.
Warto ją wyrobić jak najszybciej, gdyż nie będziesz musiał za każdym razem wpisywać ręcznie
danych firmy. Zależnie od typu pieczątki będzie Cię to kosztowało od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Pieczątkę najczęściej otrzymujemy w dniu, w którym złożyliśmy zamówienie.
Maksymalny czas oczekiwania to kilka dni.
Na pieczątce umieszczasz:
• pełną nazwę firmy zawierającą co najmniej imię i nazwisko,
• adres siedziby firmy,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Rada: Na pieczątce warto zamieścić numer telefonu oraz faksu czy e-mail, tak, by wszyscy
interesanci mogli łatwo odnaleźć numer kontaktowy do Twojej firmy.

Konto bankowe
Kolejnym etapem przygotowań do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest otwarcie
rachunku bankowego . Jest to przede wszystkim wygodne dla przedsiębiorcy. Poza tym, zgodnie z art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1 jesteś zobligowany do dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za
pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy:
• stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza równowartość 15 000 EUR przeliczonych na złote.
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Także zapłaty podatków dokonujesz w formie polecenia przelewu . Większość banków
wymaga, aby do wniosku o otwarcie rachunku dołączyć następujące dokumenty: dowód osobisty, wydruk ze strony www CEIDG, nr REGON, NIP (jeśli dane te nie wynikają z CEIDG, często możesz dostarczyć w późniejszym terminie) i pieczątkę (jeśli chcesz się nią posługiwać).
Z rachunku bankowego możesz zacząć korzystać zazwyczaj w ciągu 1-2 dni od podpisania
umowy.
				
Pamiętaj aby informacje o nowym rachunku oraz o wszelkich zmianach dotyczących rachunku
przekazać do Urzędu Skarbowego i ZUS za pomocą formularza aktualizacyjnego CEIDG-1
(w razie potrzeby, jeśli występuje większa ilość rachunków, wraz z załącznikiem CEIDG-RB)
w terminie 7 dni. Formularz możesz np. złożyć w każdym urzędzie miasta/gminy, przesłać
w formie elektronicznej (gdy posiadasz profil zaufany) itd.
Decyzję gdzie otworzysz rachunek poprzedź gruntowną analizą swoich oczekiwań oraz wad
i zalet poszczególnych ofert bankowych. Wybierając konto zwróć uwagę na takie parametry,
jak:
• koszt prowadzenia rachunku, przelewów, posiadania kart, wszelkich opłat i prowizji,
• oprocentowanie kredytu i lokat na rachunku, dostępność do kredytu czy ubezpieczeń,
• ilość placówek banku, bankomatów w miejscowości, w której działa Twoja firma,
• możliwość obsługi konta przez Internet,
• zakres oferowanych dodatkowych usług, pakietów promocyjnych.

Rada: Jeśli dysponujesz dostępem do internetu, najczęściej warto korzystać z elektronicz-

nego dostępu do konta. Praktyka pokazuje, że takie rozwiązanie pozwala efektywnie oszczędzać czas poświęcany na wizyty w oddziałach banku, a także znacznie zmniejszyć koszty usług
bankowych.
Gdy zamierzasz zatrudnić pracowników, należy poinformować Państwową Inspekcję Pracy
www.pip.gov.pl oraz Sanepid www.gis.gov.pl

Terenowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Zamierzając prowadzić działalność związaną z żywnością, opieką nad dziećmi, handlem artykułami spożywczymi, usługami gastronomicznymi i hotelarskimi, fryzjerskimi, kosmetycznymi
czy medycznymi, musisz uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej masz obowiązek powiadomienia właściwego państwowego inspektora sanitarnego m.in. o miejscu,
rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników itd.
Zakres procedur wymaganych do spełnienia norm sanitarno-epidemiologicznych określa
wiele odrębnych aktów prawnych, np.: Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać

zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, Ustawa o usługach turystycznych, Rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego… itd.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej np. Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gdańsku www.wsse.gda.pl .

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

Gdy Twoje przedsiębiorstwo będzie zajmowało się obrotem i przetwórstwem produktów
pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem sprzedaży detalicznej mięsa i jego przetworów w sklepach spożywczych, a więc gdy na przykład masz zamiar produkować pasztet domowy lub
schab ze śliwką, bądź pakować hermetycznie wędliny w plasterkach, zgłaszasz tę działalność
do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, co wynika z Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 17, poz. 127 z z późn. zm.).

Państwowa Inspekcja Handlowa

Jeśli Twoja działalność koncentruje się na produkcji wyrobów i usługach dla ludności, a zwłaszcza na handlu detalicznym lub gastronomii, zgłaszasz ją także do lokalnego oddziału Państwowej Inspekcji Handlowej, co wynika z zapisów Ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia
2000 r. (Dz. U. Nr 4 z 2001r., poz. 25 z późn. zm.).

Państwowa Straż Pożarna

Jeżeli działalność wymaga posiadania lub budowy obiektów produkcyjnych, handlowych,
usługowych czy też baz magazynowych, a zwłaszcza składów drewna i materiałów łatwopalnych lub stacji benzynowych, zgłaszasz je do właściwej Komendy Straży Pożarnej. Obiekty
te wymagają potwierdzenia, że spełniają wymogi ochrony przeciwpożarowej i nie stwarzają
zagrożenia dla przebywających w nich pracowników oraz dla otoczenia.

Inspekcja Pracy

W przypadku zatrudnienia pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty ich zatrudnienia, musisz powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Inspekcji Pracy o miejscu,
rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.
Zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, zasadniczo jesteś zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy, a również składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ciężar oceny szczególnych
warunków spoczywa na pracodawcy. Organem pomocnym jest Inspekcja Pracy www.pip.
gov.pl. W konieczności odprowadzania składek np. na FP przewidziano wyjątki i zwolnienia
- sprawdź je16.
16
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Kalendarz przedsiębiorcy
1. Do 7 dnia miesiąca - wpłata podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.
2. Do 10 dnia miesiąca - opłacenie za poprzedni miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne itd. jeżeli opłacasz składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudniasz innych osób).

3. Do 15 dnia miesiąca - opłacenie za poprzedni miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i/lub FGŚP i/lub Fundusz Emerytur Pomostowych - jeżeli opłacasz
składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudniasz inne osoby.

4. Do 20 dnia miesiąca:

• wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty
dokonanych wypłat wynagrodzeń (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za grudzień uiszcza
się w terminie do 20 stycznia),
• wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
• wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów zleceń i umów o
dzieło,
• przy wyborze opcji 19% wpłata zaliczki na podatek dochodowy (wpłata zaliczki
za grudzień w terminie do 20.01),
• następującego po kwartale, w którym powstaje obowiązek podatkowy jeśli spełniasz odpowiednie warunki i dokonałeś wyboru rozliczania kwartalnego; gdy jeśli
Twoje przychody ze sprzedaży brutto za rok ubiegły nie przekroczyły równowartości
1 200 000 euro (przy ryczałcie 25 000 euro) – możesz wpłacać zaliczki kwartalnie.
5. Do 25 dnia miesiąca: - rozliczenie miesięcznego podatku VAT (VAT-7), podatku akcyzowego.

6. Do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy - rozliczenie podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników, oraz złożenie informacji podsumowującej VAT-UE, która dotyczy wewnątrzwspólnotowych dostaw
lub zakupów.
7. Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym - złożenie zeznania o wysokości
uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
8. Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym - złożenie zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36)
przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz
(PIT-36L) według 19% stawki podatku i wpłacenie różnicy pomiędzy podatkiem należnym
od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Przydatne informacje i dane kontaktowe
Krajowa Informacja Podatkowa www.kip.gov.pl, tel.: 0 80 10 50 55 (stacjonarny)
Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl, www.gdansk.oip.pl
Sanepid www.gis.gov.pl, www.psse.gda.pl
ZUS e-inspektorat.zus.pl, www.zus.pl, punkt informacyjny ZUS: 58 323 69 77
Urząd Skarbowy www.us.gdansk.pl, punkt informacyjny US: 58 323 69 78
Izba skarbowa www.is.gdansk.pl
Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy asystent.gdansk.gda.pl
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl
Ministerstwo Finansów (szczegółowy opis form opodatkowania) www.mf.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku www.wiihgda.pl, tel.: 58 341 46 75
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku www.gdansk.wiw.gov.pl, tel.: 58 302 32 52
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku www.kmpsp.gda.pl
Na terenie województwa pomorskiego działają punkty informacyjne i konsultacyjne, które świadczą
bezpłatne usługi dla osób które już prowadzą bądź zamierzają otworzyć działalność gospodarczą. W nich
możesz uzyskać informacje o dostępnych źródłach i formach finansowania, uzyskać pomoc przy analizie
pomysłu czy przygotowaniu biznesplanu itp.
• Sieć Punktów Konsultacyjnych i Informacyjnych woj. pomorskiego www.arp.gda.pl,
email: punktinformacyjny@arp.gda.pl tel.: 58 323 31 06, konsultacje: 58 323 32 22
• Punkt Informacyjny „Pomorskie w Unii” tel.:58 32 68 147,148,152, www.dpr.pomorskie.eu/pl/gpi
pomorskiewunii@pomorskie.eu
• Punkt konsultacyjny Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku www.wup.gdansk.pl/idg
przedsiebiorczosc@wup.gdansk.pl tel.: 58 326 48 66
• Inkubatory Przedsiębiorczości www.inkubatory.pl
• Lokalny Punkt Informacyjny Fundacja Gospodarcza tel.: 58 622 60 17 w. 39 pi.gdynia@fungo.com.pl
• Sieć Powiatowych Centrów Informacyjnych www.pci.pomorskie.pl
• Dane innych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. pomorskim www.dpr.woj-pomorskie.pl/pl/gpi

Powiatowe Urzędy Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie www.bytow.pup.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku www.pup.malbork.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach www.pupchojnice.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
www.pupndg.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku www.pup.puck.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie www.pupczluchow.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku www.pup.gda.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku www.pup.slupsk.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni www.pup.gdynia.ibip.pl

Uwaga! Jeżeli wskazany dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych.
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Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
www.pup.starogard.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach www.pup.kartuzy.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie www.pup.koscierzyna.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
www.pupsztum.mojbip.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie www.bip.pupkwidzyn.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie www.pup.tczew.ibip.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku www.pup.lebork.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie www.pupwejherowo.pl
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Czas na przedsiębiorczość

•

www.wup.gdansk.pl/idg

Punkt Konsultacyjny WUP (w zakresie przedsiębiorczości):
email: przedsiebiorczosc@wup.gdansk.pl tel. 58 32 64 866
ul. Podwale Przedmiejskie 30 (pokój nr 122, I piętro)
80-824 Gdańsk
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Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Gdańsk
email: przedsiebiorczosc@wup.gdansk.pl tel. 58 32 61 819
ul. Podwale Przedmiejskie 30 (parter), 80-824 Gdańsk
Słupsk
email: doradcysl@wup.gdansk.pl tel. 59 846 83 08
ul. Jaracza 18A (pokój nr 33, I piętro), 76-200 Słupsk

