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How to setup a business in Poland 

Wybierz formę działalności 
(kliknij ikonę) 

• bez rejestracji 

• prosta księgowość 

• bez składek ZUS 

• prosta rejestracja 
• uproszczona 

księgowość 
• odpowiedzialność 

całym majątkiem 

• prosta rejestracja 
• uproszczona 

księgowość 
• odpowiedzialność 

całym majątkiem 

• minimalny wkład 
5 tys. zł 

• pełna księgowość 
• odpowiedzialność 

do wysokości 
wkładu 
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Firma na próbę  Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka cywilna 

  
 Wybierz sekcję 

(kliknij nagłówek) 

Podstawowe informacje 

„Firma na próbę” oznacza działalnością nieewidencjonowaną, której 
prowadzenie nie wymaga rejestracji w żadnym urzędzie. Chodzi 
o drobną sprzedaż bądź drobne usługi wykonywane przez osobę 
fizyczną, która spełnia następujące warunki: 

• w żadnym miesiącu nie osiąga z tej działalności przychodu 
przekraczającego 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
(od 1 stycznia 2022 r. limit wynosi 1505 zł) 

• w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności 
gospodarczej. 

Podstawowe informacje 

Opodatkowanie 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

Księgowość 
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Firma na próbę  Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka cywilna 

  

Opodatkowanie 

Działalność nierejestrowa nie jest zwolniona z podatku dochodowego. 
Osiągane przychody i ponoszone koszty uzyskania przychodów 
powinny zostać wykazane rocznym zeznaniu PIT w pozycji „Inne 
źródła”.  

Działalność nierejestrowa co do zasady nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem VAT. 

 Wybierz sekcję 
(kliknij nagłówek) 

Podstawowe informacje 

Opodatkowanie 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

Księgowość 
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Firma na próbę  Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka cywilna 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Prowadząc działalność nierejestrową, nie podlegasz obowiązkowi 
odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. 

 Wybierz sekcję 
(kliknij nagłówek) 

Podstawowe informacje 

Opodatkowanie 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

Księgowość 
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Firma na próbę  Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka cywilna 

 

Księgowość 

Do każdej sprzedaży należy wystawić rachunek zawierający datę 
wystawienia, nazwę sprzedawcy i nabywcy, nazwę usługi lub towaru 
oraz kwotę do zapłaty. 

 Wymagane jest także prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży 
w formie elektronicznej lub papierowej, obejmującej numer 
porządkowy, datę i wartość transakcji oraz numer dowodu sprzedaży. 
Wszystkie pozycje sprzedaży muszą zostać wprowadzone do ewidencji 
najpóźniej do momentu dokonania sprzedaży w dniu następnym. 

 Wybierz sekcję 
(kliknij nagłówek) 

Podstawowe informacje 

Opodatkowanie 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

Księgowość 
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Podstawowe informacje 

Jednoosobowa działalność gospodarcza to firma prowadzona przez 
jedną osobę fizyczną. Poza koniecznością bycia pełnoletnim 
zakładający takie przedsiębiorstwo nie musi spełniać żadnych 
dodatkowych warunków. 

Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na 
swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne 
rodzaje działalności gospodarczej. 

W jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma rozgraniczenia 
między majątkiem firmy a majątkiem właściciela, przedsiębiorca 
odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. 

 Wybierz sekcję 
(kliknij nagłówek) 

Podstawowe informacje 

Opodatkowanie 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

Księgowość 

Rejestracja 
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Rejestracja 

Przed przystąpieniem do rejestracji 

➢ Wybierz nazwę  – dowiedz się więcej 

➢ Wybierz adres firmy  – dowiedz się więcej 

➢ Wybierz kod PKD – dowiedz się więcej 

➢ Wybierz formę opodatkowania dochodów – dowiedz się więcej. 

 

 Wybierz sekcję 
(kliknij nagłówek) 

Podstawowe informacje 
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Rejestracja – wybór nazwy 

Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w 
mianowniku - na przykład: Jan Kowalski. Do imienia i nazwiska 
możesz dodać inne elementy, na przykład nazwę własną albo profil 
lub miejsce działalności. 

 Wybierz sekcję 
(kliknij nagłówek) 

Podstawowe informacje 
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Rejestracja – wybór adresu 

Obowiązkowo musisz podać adres do doręczeń, czyli miejsce, w którym będziesz odbierać korespondencję 
dotyczącą twojej działalności gospodarczej. 

Jeśli będziesz prowadził działalność w jednym lub kilku stałych miejscach, podajesz adres głównego stałego 
miejsca wykonywania działalności i ewentualnie adresy dodatkowych stałych miejsc. 

Jeżeli nie będziesz prowadził działalności w stałym miejscu, możesz wybrać opcję „brak stałego miejsca 
wykonywania działalności gospodarczej”. 

Uwaga! 

Do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz, musisz posiadać tytuł prawny, czyli: 

• prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego 

• prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków 

• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

• umowę dzierżawy 

• umowę najmu 

• umowę użyczenia. 

 Wybierz sekcję 
(kliknij nagłówek) 

Podstawowe informacje 

Opodatkowanie 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

Księgowość 
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Rejestracja – kod PKD 

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do 
określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności.  

Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci 
przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych. 

Kod PKD 

dla produkcji ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych to 

23.41.Z. 

 Wybierz sekcję 
(kliknij nagłówek) 

Podstawowe informacje 

Opodatkowanie 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

Księgowość 

Rejestracja 

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
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Rejestracja - procedura 

W celu zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej 
należy wypełnić zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej. Zgłoszenie składa się na formularzu 
CEIDG-1, który można dostarczyć na trzy sposoby. 

Droga elektroniczna 
Jeżeli dysponujesz profilem 
zaufanym lub podpisem 
kwalifikowanym, wszystkie 
formalności można załatwić 
poprzez platformę biznes.gov.pl 

Droga mieszana 
Formularz można wypełnić online na 
platformie biznes.gov.pl, a następnie 
wydrukować, podpisać i złożyć w 
urzędzie gminy. 

Droga tradycyjna 
Pusty formularz można pobrać w 
urzędzie gminy albo wydrukować z 
internetu, a następnie wypełnić 
ręcznie i złożyć w urzędzie gminy. 

 

 Wybierz sekcję 
(kliknij nagłówek) 

Podstawowe informacje 

Opodatkowanie 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

Księgowość 

Rejestracja 

biznes.gov.pl
file:///C:/Users/jsawi/Dysk%20Google/CerDee/biznes.gov.pl
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Opodatkowanie – podatek dochodowy 

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku 
dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT. 

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej: 

Na zasadach ogólnych 
według skali podatkowej 

stawka podatkowa 
(zależnie od wysokości dochodu) 

17% i 32% 

Podstawę opodatkowania 
przychód ze sprzedaży 
pomniejszony o koszty uzyskania 
przychodu. 

Według stawki liniowej 
 

stawka podatkowa  
(niezależnie od wysokości dochodu) 

19% 

Podstawę opodatkowania przychód 
ze sprzedaży pomniejszony o koszty 
uzyskania przychodu. 

Ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych 

stawka podatkowa 
(zależnie od wykonywanej działalności) 

od 2% do 17% 

Podstawę opodatkowania stanowi 
przychód ze sprzedaży. 

 

 Wybierz sekcję 
(kliknij nagłówek) 

Podstawowe informacje 

Opodatkowanie 

Składki na ubezpieczenia 
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Opodatkowanie – podatek VAT 

VAT to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. VAT 
płacisz niezależnie od podatku dochodowego PIT.  

Nie musisz się rejestrować jako płatnik VAT, gdy: 

• twoja sprzedaż nie przekracza 200 tys. zł rocznie 

• sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT. 

W celu zarejestrowania się jako płatnik VAT należy złożyć formularz VAT-R. Jeżeli 
posiadasz numer NIP, możesz to zrobić na etapie rejestracji firmy w CEIDG. 

 Wybierz sekcję 
(kliknij nagłówek) 
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Składki na ubezpieczenia społeczne 

Po zarejestrowaniu działalności musisz zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 
siebie, a także członków swojej rodziny. W tym celu złóż następujące dokumenty: 

• ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, 

• ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, 

• ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny. 

Dokumenty te składasz w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Możesz je złożyć 
wraz z wnioskiem CEIDG-1 w organie ewidencyjnym. 

Minimalna podstawa wymiaru składki, którą możesz zadeklarować, to 60% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. 

Składki ZUS obejmują trzy elementy: 

• ubezpieczenia społeczne: składka emerytalna, składka rentowa, składka wypadkowa, dobrowolna 
składka chorobowa 

• składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 

• składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

Jako początkujący przedsiębiorca możesz skorzystać z ulg w składkach ZUS 

Dowiedz się więcej. 
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Składki na ubezpieczenia społeczne – ulgi 

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają działalność gospodarczą lub zamknęli poprzednią 

przynajmniej 60 miesięcy wcześniej oraz nie planują świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, 

przez pierwszych 6 miesięcy działalności mogą korzystać z „Ulgi na start”. 

Ulga zwalnia cię z płacenia składek na: 

• ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe 

• Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. 

1 

Po 6 miesiącach możesz skorzystać z kolejnej ulgi i przez 24 miesiące płacić obniżone składki od 

preferencyjnej podstawy (nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia brutto). Nie płacisz wówczas 

składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. 

2 

Po tym okresie przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych 

prowadzenia działalności gospodarczej można jeszcze płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne 

w ramach Małego ZUS Plus. Wymaga to spełnienia dwóch warunków: 

• twoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok 

kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł 

• prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 

dni kalendarzowych. 

3 
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https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00284
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Księgowość – przychody i koszty 

Do zalet jednoosobowej działalności gospodarczej należy możliwość 

prowadzenia uproszczonej księgowości, jeśli obroty z działalności nie 

przekroczą w danym roku podatkowym 2 000 000 euro. 

W zależności od wybranej formy opodatkowania dostępne są dwie formy 

księgowości uproszczonej: 

Opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub 
według stawki liniowej 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 
(KPiR) 

Opodatkowanie w formie ryczałtu 
ewidencjonowanego 

Ewidencja przychodów z działalności 
gospodarczej. 
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Księgowość – ewidencja VAT 

Jeśli spółka jest podatnikiem czynnym VAT, musi prowadzić w formie 

elektronicznej ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. To na jej podstawie oblicza 

się kwotę podatku, jaką należy przekazać urzędowi skarbowemu. 

Przy okazji miesięcznego rozliczania podatku (do 25. dnia miesiąca) wysyła się 

deklarację JPK_V7. W przypadku rozliczeń miesięcznych jest to deklaracja 

JPK_V7M, a kwartalnych – JPK_V7K. Są to pliki zawierające informacje o 

wszystkich wystawionych przez firmę fakturach. 
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Księgowość – środki trwałe 

W wypadku składników majątku o wartości przekraczającej 10 000 zł ich zakup zalicza się w 

koszty uzyskania przychodu nie jednorazowo, lecz na zasadzie amortyzacji, czyli w 

określonej części w kolejnych latach według urzędowo określonych stawek (np. piece do 

wypalania ceramiki – 10%). 

Podstawą do zaliczenia amortyzacji w koszty uzyskania przychodu jest prowadzenie 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do każdego 

środka trwałego należy przypisać odpowiedni symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, od 

którego zależy stawka amortyzacyjna. 
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Księgowość – ewidencja przebiegu pojazdu 

Ewidencja przebiegu pojazdu to dokumentacja dotycząca samochodów wykorzystywanych 

w działalności gospodarczej, prowadzona zarówno na potrzeby podatku dochodowego, jak 

i podatku VAT.  

Ewidencję dla celów VAT prowadzisz, jeśli jesteś podatnikiem czynnym VAT i chcesz 

odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego. Aby 

skorzystać z pełnego odliczenia VAT, musisz złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT-

26 i wykorzystywać samochód wyłącznie w działalności gospodarczej. 

Jeśli nie prowadzisz ewidencji przebiegu pojazdu i używasz samochód do celów mieszanych 

– zarówno firmowych jak i prywatnych - odliczysz 50 % podatku. 

Jeśli samochód jest środkiem trwałym firmy, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu 

(identycznej jak dla celów VAT), umożliwi ci odliczenie 100 % wydatków na jego 

użytkowanie. Jeśli nie prowadzisz ewidencji, odliczysz 75% wydatków. 

Jeśli wykorzystujesz swój samochód prywatny dla celów działalności gospodarczej, nie 

musisz prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. Wówczas odliczysz 20% wydatków na jego 

użytkowanie. 
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Podstawowe informacje Spółkę cywilną mogą założyć przynajmniej dwie osoby fizyczne lub 
osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółki jawne). Spółka cywilna nie posiada 
osobowości prawnej. 

Spółka cywilna w praktyce różni się od jednoosobowej działalności 
gospodarczej tylko tym, że ma więcej właścicieli. 

Sporym mankamentem spółki cywilnej jest solidarna odpowiedzialność 
- własnym majątkiem - wspólników za zobowiązania prowadzonego 
podmiotu. Dotyczy to także ich współmałżonków (wyjątkiem jest 
istnienie intercyzy). Wierzyciel może wybrać metodę spłacenia długu: 
albo z majątku spółki, albo z osobistego kapitału wspólnika i jego 
współmałżonka. 
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Rejestracja 

Przed przystąpieniem do rejestracji 

➢ Wybierz nazwę  – dowiedz się więcej 

➢ Wybierz adres firmy  – dowiedz się więcej 

➢ Wybierz kod PKD – dowiedz się więcej 

➢ Wybierz formę opodatkowania dochodów – dowiedz się więcej. 
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Rejestracja – wybór nazwy 

Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w 
mianowniku - na przykład: Jan Kowalski. Do imienia i nazwiska możesz 
dodać inne elementy, na przykład nazwę własną albo profil lub miejsce 
działalności. 
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Rejestracja – wybór adresu 

Obowiązkowo musisz podać adres do doręczeń, czyli miejsce, w którym będziesz odbierać 
korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej. 

Jeśli będziesz prowadził działalność w jednym lub kilku stałych miejscach, podajesz adres 
głównego stałego miejsca wykonywania działalności i ewentualnie adresy dodatkowych stałych 
miejsc. 

Jeżeli nie będziesz prowadził działalności w stałym miejscu, możesz wybrać opcję „brak stałego 
miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. 

Uwaga! 

Do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz, musisz posiadać tytuł prawny, czyli: 

• prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego 

• prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków 

• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

• umowę dzierżawy 

• umowę najmu 

• umowę użyczenia. 
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Rejestracja – kod PKD 
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Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do 
określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności.  

Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci 
przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych. 

Kod PKD 

dla produkcji ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych to 

23.41.Z. 

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
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Rejestracja - procedura 

W celu zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej należy 
wypełnić zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Zgłoszenie składa się na formularzu CEIDG-1, który można 
dostarczyć na trzy sposoby. 

Droga elektroniczna 
Jeżeli dysponujesz profilem 
zaufanym lub podpisem 
kwalifikowanym, wszystkie 
formalności można załatwić 
poprzez platformę biznes.gov.pl 

Droga mieszana 
Formularz można wypełnić online na 
platformie biznes.gov.pl, a następnie 
wydrukować, podpisać i złożyć w 
urzędzie gminy. 

Droga tradycyjna 
Pusty formularz można pobrać w 
urzędzie gminy albo wydrukować z 
internetu, a następnie wypełnić 
ręcznie i złożyć w urzędzie gminy. 
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Opodatkowanie – podatek dochodowy 

Jako wspólnik spółki cywilnej jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób 
fizycznych, czyli podatku PIT. 

 

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej: 

Na zasadach ogólnych 
według skali podatkowej 

stawka podatkowa 
(zależnie od wysokości dochodu) 

17% i 32% 

Podstawę opodatkowania 
przychód ze sprzedaży 
pomniejszony o koszty uzyskania 
przychodu. 

Według stawki liniowej 
 

stawka podatkowa  
(niezależnie od wysokości dochodu) 

19% 

Podstawę opodatkowania przychód 
ze sprzedaży pomniejszony o koszty 
uzyskania przychodu. 

Ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych 

stawka podatkowa 
(zależnie od wykonywanej działalności) 

od 2% do 17% 

Podstawę opodatkowania stanowi 
przychód ze sprzedaży. 
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Opodatkowanie – podatek VAT 

VAT to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. VAT 
płacisz niezależnie od podatku dochodowego PIT.  

Nie musisz się rejestrować jako płatnik VAT, gdy: 

• twoja sprzedaż nie przekracza 200 tys. zł rocznie 

• sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT. 

W celu zarejestrowania się jako płatnik VAT należy złożyć formularz VAT-R. Jeżeli 
posiadasz numer NIP, możesz to zrobić na etapie rejestracji firmy w CEIDG. 
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Składki na ubezpieczenia społeczne 

Po zarejestrowaniu działalności musisz zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego siebie, a także członków swojej rodziny. W tym celu złóż następujące dokumenty: 

• ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, 

• ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, 

• ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny. 

Dokumenty te składasz w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Możesz je złożyć 
wraz z wnioskiem CEIDG-1 w organie ewidencyjnym. 

Minimalna podstawa wymiaru składki, którą możesz zadeklarować, to 60% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. 

Składki ZUS obejmują trzy elementy: 

• ubezpieczenia społeczne: składka emerytalna, składka rentowa, składka wypadkowa, 
dobrowolna składka chorobowa 

• składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 

• składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

Jako początkujący przedsiębiorca możesz skorzystać z ulg w składkach ZUS 

Dowiedz się więcej. 
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Składki na ubezpieczenia społeczne – ulgi 

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają działalność gospodarczą lub zamknęli poprzednią 

przynajmniej 60 miesięcy wcześniej oraz nie planują świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, przez 

pierwszych 6 miesięcy działalności mogą korzystać z „Ulgi na start”. 

Ulga zwalnia cię z płacenia składek na: 

• ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe 

• Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. 

1 

Po 6 miesiącach możesz skorzystać z kolejnej ulgi i przez 24 miesiące płacić obniżone składki od 

preferencyjnej podstawy (nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia brutto). Nie płacisz wówczas 

składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. 

2 

Po tym okresie przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych 

prowadzenia działalności gospodarczej można jeszcze płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne 

w ramach Małego ZUS Plus. Wymaga to spełnienia dwóch warunków: 

• twoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok 

kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł 

• prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 

dni kalendarzowych. 
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Księgowość – przychody i koszty 

Do zalet jednoosobowej działalności gospodarczej należy możliwość 

prowadzenia uproszczonej księgowości, jeśli obroty z działalności nie 

przekroczą w danym roku podatkowym 2 000 000 euro. 

W zależności od wybranej formy opodatkowania dostępne są dwie formy 

księgowości uproszczonej: 

Opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub 
według stawki liniowej 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 
(KPiR) 

Opodatkowanie w formie ryczałtu 
ewidencjonowanego 

Ewidencja przychodów z działalności 
gospodarczej. 
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Księgowość – ewidencja VAT 

Jeśli spółka jest podatnikiem czynnym VAT, musi prowadzić w formie 

elektronicznej ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. To na jej podstawie oblicza 

się kwotę podatku, jaką należy przekazać urzędowi skarbowemu. 

Przy okazji miesięcznego rozliczania podatku (do 25. dnia miesiąca) wysyła się 

deklarację JPK_V7. W przypadku rozliczeń miesięcznych jest to deklaracja 

JPK_V7M, a kwartalnych – JPK_V7K. Są to pliki zawierające informacje o 

wszystkich wystawionych przez firmę fakturach. 
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Księgowość – środki trwałe 

W wypadku składników majątku o wartości przekraczającej 10 000 zł ich zakup zalicza się w 

koszty uzyskania przychodu nie jednorazowo, lecz na zasadzie amortyzacji, czyli w 

określonej części w kolejnych latach według urzędowo określonych stawek (np. piece do 

wypalania ceramiki – 10%). 

Podstawą do zaliczenia amortyzacji w koszty uzyskania przychodu jest prowadzenie 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do każdego 

środka trwałego należy przypisać odpowiedni symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, od 

którego zależy stawka amortyzacyjna. 
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Księgowość – ewidencja przebiegu pojazdu 

Ewidencja przebiegu pojazdu to dokumentacja dotycząca samochodów wykorzystywanych 

w działalności gospodarczej, prowadzona zarówno na potrzeby podatku dochodowego, jak 

i podatku VAT.  

Ewidencję dla celów VAT prowadzisz, jeśli jesteś podatnikiem czynnym VAT i chcesz 

odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego. Aby 

skorzystać z pełnego odliczenia VAT, musisz złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT-

26 i wykorzystywać samochód wyłącznie w działalności gospodarczej. 

Jeśli nie prowadzisz ewidencji przebiegu pojazdu i używasz samochód do celów mieszanych 

– zarówno firmowych jak i prywatnych - odliczysz 50 % podatku. 

Jeśli samochód jest środkiem trwałym firmy, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu 

(identycznej jak dla celów VAT), umożliwi ci odliczenie 100 % wydatków na jego 

użytkowanie. Jeśli nie prowadzisz ewidencji, odliczysz 75% wydatków. 

Jeśli wykorzystujesz swój samochód prywatny dla celów działalności gospodarczej, nie 

musisz prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. Wówczas odliczysz 20% wydatków na jego 

użytkowanie. 
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Podstawowe informacje 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką 
handlową posiadającą osobowość prawną. Może być utworzona przez 
jednego lub więcej wspólników. Założycielami mogą być osoby fizyczne 
albo osoby prawne. Do założenia spółki z o.o. wymagany jest kapitał co 
najmniej 5 tys. zł. 

Zobowiązania spółki z o.o. nie obciążają majątku wspólników. 
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Proces powstania spółki z o. o. można podzielić na cztery etapy: 

Rejestracja 

Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego 
bądź przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie 
S24; w przypadku spółki jednoosobowej zamiast 
umowy sporządza się akt założycielski 

Umowa powinna określać: 

• firmę i siedzibę spółki 

• przedmiot działalności spółki 

• wysokość kapitału zakładowego 

• określenie ilości udziałów przypadających na 
jednego wspólnika 

• liczbę i wartość nominalną udziałów objętych 
przez poszczególnych wspólników 

• czas trwania spółki. 

Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie 

całego kapitału zakładowego  

Powołanie zarządu oraz ustanowienie rady nadzorczej 

lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub 

umowa spółki 

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS za 
pośrednictwem systemu S24 lub Portalu Rejestrów 
Sądowych 

1 2 

3 
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Opodatkowanie – podatek dochodowy 

Spółka z o.o. podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych - CIT.  

Stawki CIT wynoszą obecnie: 

• 19% stawka podstawowa  

• 9% stawka dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność w 
wypadku dochodów innych niż zyski kapitałowe. 

Z obniżonej 9% stawki mogą skorzystać przedsiębiorcy: 

❖ których przychody ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od 
towarów i usług) nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 
mln euro, 

❖ których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku 
podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 2 mln euro, 

❖ którzy rozpoczynają działalność – w pierwszym roku podatkowym. 

Ponadto wspólnicy spółki płacą podatek (19%) od wypłacanych im dywidend i innych 
dochodów pochodzących z udziału w zyskach osób prawnych (na przykład dochód z 
umorzenia udziałów). 
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Opodatkowanie – podatek VAT 

VAT to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. VAT 
płacisz niezależnie od podatku dochodowego PIT.  

Nie musisz się rejestrować jako płatnik VAT, gdy: 

• twoja sprzedaż nie przekracza 200 tys. zł rocznie 

• sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT. 

W celu zarejestrowania się jako płatnik VAT należy złożyć formularz VAT-R. Jeżeli 
posiadasz numer NIP, możesz to zrobić na etapie rejestracji firmy w CEIDG. 
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Składki na ubezpieczenia społeczne 

• Przy rejestracji spółka z o.o. zostanie automatycznie zarejestrowana w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik. Nie trzeba wysyłać do ZUS dodatkowych 
dokumentów. 

• Wspólnicy spółki z o.o. nie mają obowiązku ubezpieczeń ZUS z tego tytułu. Dotyczy to także 
członków zarządu, chyba że wykonują swoje funkcje na podstawie umów o pracę albo 
umów cywilnoprawnych. 

• W przypadku jednoosobowej spółki z o.o wspólnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia 
siebie jako płatnika składek do ubezpieczeń (co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego) w 
ZUS - w ciągu 7 dni od rejestracji. Wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne 
ubezpieczenia, powinien zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie: 

• płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, w którym wpisze własne dane identyfikacyjne, tj. 
numer PESEL i NIP lub NIP, REGON i PESEL (jeśli wspólnik prowadzi również odrębną 
działalność gospodarczą, inną niż prowadzona w formie spółki) 

• siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona - na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli 
podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - na formularzu ZUS ZZA), z 
identyfikatorem PESEL. 
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Księgowość 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną księgowość 

(księgi rachunkowe). Na zakończenie każdego roku obrotowego spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sporządza sprawozdanie finansowe. 
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