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Czym jest DZIAŁALNOŚĆ Czym jest DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZAGOSPODARCZA??

� w rozumieniu Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług obejmuje wszelką działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, 
w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne 
oraz rolników, a także działalność osób 
wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy 
czynność została wykonana jednorazowo 
w okolicznościach wskazujących na zamiar 
wykonywania czynności w sposób częstotliwy. 
Działalność gospodarcza obejmuje również 
czynności polegające na wykorzystywaniu towarów 
lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób 
ciągły dla celów zarobkowych.
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Krok 1 Krok 1 –– Wybór formy Wybór formy 
organizacyjnoorganizacyjno--prawnej prawnej 
działalności gospodarczejdziałalności gospodarczej

� Zanim założymy działalność gospodarczą 
należy przemyśleć jaka forma należy przemyśleć jaka forma 
organizacyjno-prawna będzie dla nas 
najkorzystniejsza. Istnieje możliwość 
prowadzenia firmy indywidualnie lub 
wejścia w spółkę (osobową lub kapitałową).
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Formy prowadzenia działalności Formy prowadzenia działalności 
gospodarczej:gospodarczej:

� DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSOBY 
FIZYCZNEJ

� SPÓŁKA CYWILNA (S.C.)

� SPÓŁKA JAWNA (S.J.)� SPÓŁKA JAWNA (S.J.)

� SPÓŁKA PARTNERSKA

� SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SP.K.)

� SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

� SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA Z O.O.)

� SPÓŁKA AKCYJNA
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Krok 2 Krok 2 –– Rejestracja działalności Rejestracja działalności 
gospodarczejgospodarczej

Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są 
zarejestrować swoją działalność w odpowiednim 
rejestrze. W przypadku: 

� osób fizycznych oraz osób fizycznych będących 
wspólnikami spółek cywilnych rejestrem tym jest wspólnikami spółek cywilnych rejestrem tym jest 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), 

� spółek jawnych, spółek komandytowych i 
komandytowo-akcyjnych, partnerskich, spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek 
akcyjnych - rejestr przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
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� Wniosek o wpis do CEIDG lub KRS można 
złożyć elektronicznie lub papierowo. 

� Wniosek o wpis do rejestru CEIDG złożyć 
można osobiście – w urzędzie miasta lub 
gminy, korespondencyjnie lub też drogą 
elektroniczną – bezpośrednio na stronie 
CEIDG (funkcjonuje także pod nazwą CEIDG (funkcjonuje także pod nazwą 
firma.gov.pl). W tym ostatnim przypadku 
warunkiem jest posiadanie podpisu 
elektronicznego albo zaufanego profilu 
ePUAP .

� Rejestracja w CEIDG jest wolna od 
opłat. 
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� Rejestracja: wypełniamy wniosek CEIDG-1 oraz 
przedkładamy dokument potwierdzający naszą 
tożsamość. Wniosek ten stanowi jednocześnie 
zgłoszenie do ZUS lub KRUS, GUS oraz US. Warto 
zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie 
towarzyszących mu oświadczeń i zgłoszeń. 

� Wpis dokonywany jest nie później niż następnego � Wpis dokonywany jest nie później niż następnego 
dnia roboczego od wpływu poprawnego wniosku 
do CEIDG. Działalność możemy podjąć już w dniu 
złożenia wniosku, o ile tę datę zaznaczyliśmy jako 
datę rozpoczęcia działalności. Możliwe jest także 
określenie daty późniejszej.

7



UWAGA!UWAGA!

Do rejestracji niezbędne jest określenie 
przedmiotu działalności gospodarczej 
wg PKD (Polskiej Klasyfikacji 
Działalności).Działalności).

Pełna lista kodów PKD dostępna jest np. 
na stronie internetowej 
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka
/lista_pkd
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� Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o 
wpis do CEIDG określić późniejszy dzień 
podjęcia działalności gospodarczej niż 
dzień złożenia wniosku. 

� Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć 
wniosek o zmianę wpisu w terminie 
najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

� Przedsiębiorca może zawiesić 
wykonywanie działalności gospodarczej 
na okres max.  do 24 miesięcy.

� Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi 
działalności przed upływem okresu 24 
miesięcy, wpis zostanie wykreślony z 
urzędu. 
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� W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności 
gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w 
swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich 
ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie firmy jest 
jedynym zajęciem przedsiębiorcy wówczas składa 
on formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do 
ubezpieczeń). Kiedy natomiast przedsiębiorca 
wykonuje pełnoetatową pracę płatną w wysokości 
co najmniej minimalnej pensji krajowej (w roku co najmniej minimalnej pensji krajowej (w roku 
2016 minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł 
brutto), wówczas może zgłosić się tylko do 
ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS 
ZZA. 

� Ponadto w przypadku zatrudniania 
pracowników należy dokonać ich zgłoszenia w 
terminie 7 dni od daty powstania obowiązku 
ubezpieczeń.
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Podatek VAT:Podatek VAT:

� Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem 
podatku VAT to najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień rozpoczęcia 
sprzedaży towarów lub świadczenia sprzedaży towarów lub świadczenia 
usług objętych VAT w Urzędzie 
Skarbowym właściwym w sprawach 
VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R . 
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Rejestracja w KRS:Rejestracja w KRS:

� Warunkiem rejestracji spółek z o.o., sp. jawnej oraz 
komandytowej jest posiadanie podpisu 
elektronicznego przez każdego ze wspólników. Zaletą 
tej metody jest brak konieczności ponoszenia 
kosztów notarialnych związanych z zawieraniem 
umowy spółki. Dodatkowo, od 1 grudnia 2014 r., umowy spółki. Dodatkowo, od 1 grudnia 2014 r., 
rejestrując spółkę przez Internet, można skorzystać z 
procedury tzw. "jednego okienka", co oznacza, że 
nie trzeba już samodzielnie dostarczać dokumentów 
rejestracyjnych do US i GUS w celu otrzymania 
numeru NIP i REGON, ani do ZUS (KRUS) w celu 
założenia konta płatnika składek. 
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� Wniosek do KRS można złożyć drogą elektroniczną, 
osobiście w odpowiednim dla siedziby firmy sądzie 
lub korespondencyjnie. Adresy sądów znajdują się  
na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

� Składając wniosek o rejestrację w KRS, trzeba do 
niego załączyć odpowiednie dokumenty. Lista 
wymaganych załączników różni się w zależności od 
formy prawnej, w jakiej chcemy prowadzić 
działalność gospodarczą. Do najważniejszych należą działalność gospodarczą. Do najważniejszych należą 
zwykle:

- umowa spółki, 
- nazwiska członków zarządu i dokument 

potwierdzający ich powołanie, 
- wzory podpisów osób ją reprezentujących,
- oświadczenie o wniesieniu wymaganego kapitału, 
- dowód wpłaty opłaty sądowej za wpis (w wysokości 

500 zł) oraz za jego publikację (100 zł).
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UWAGA!UWAGA!

� Wykonywanie niektórych rodzajów 
działalności gospodarczej wiąże się z 
koniecznością uzyskania koncesji, 
licencji, zezwolenia lub wpisu do licencji, zezwolenia lub wpisu do 
rejestru działalności regulowanej. 
Dotyczy to m.in. prowadzenia stacji 
benzynowej, sprzedaży alkoholu, 
prowadzenia szkoły nauki jazdy lub 
działalności transportowej.
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Widok strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego – przez którą 
można dokonać rejestracji (źródło: https://ems.ms.gov.pl/start)
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Profil Profil ePUAPePUAP

� Zaufany profil ePUAP to narzędzie ułatwiające 
elektroniczne kontakty z urzędami. Uzyskanie zaufanego 
profilu ePUAP wymaga założenia konta na platformie, 
zalogowania się na ePUAP i wypełnienia tam wniosku. 
Następnie trzeba wybrać się do punktu potwierdzającego 
profil, gdzie sprawdzana jest  tożsamość petenta – są to 
m.in. Urzędy Skarbowe, Urzędy Miasta, ZUS. Pełna lista 
instytucji dostępna jest na stronie internetowej instytucji dostępna jest na stronie internetowej 
epuap.gov.pl.

� Etap potwierdzania profilu zaufanego w urzędzie ominąć 
mogą osoby dysponujące podpisem elektronicznym z 
kwalifikowanym certyfikatem.

� Więcej informacji znajdziemy na stronie 
http://epuap.gov.pl/
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Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności 
gospodarczej wiąże się z odpowiedzeniem sobie na gospodarczej wiąże się z odpowiedzeniem sobie na 
kilka istotnych pytań:kilka istotnych pytań:

� co chcę robić – czyli jaki rodzaj działalności 
zamierzam prowadzić?

� w jakiej formie – czy jako osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, czy może 
spółka?spółka?

� jakimi środkami dysponuję na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej?

� gdzie będę prowadzić działalność?

� jak się będę rozliczać z podatków?
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Formy opodatkowania Formy opodatkowania 
działalnościdziałalności

Prowadzący działalność gospodarczą zwykle w 
pierwszym miesiącu nowego roku dokonać 
może wyboru formy, w której działalność tę 
opodatkuje. Do wyboru podatnika dostępne są:

� zasady ogólne – opodatkowanie według skali � zasady ogólne – opodatkowanie według skali 
podatkowej 18% i 32%,

� podatek liniowy – czyli opodatkowanie według 
stawki 19%,

� ryczałt ewidencjonowany,
� karta podatkowa,
� podatek tonażowy.
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W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Fundacja PROSPERITAFundacja PROSPERITA

tel.: 666-839-054, 503-835-413

e-mail: biuro@fundacja-prosperita.pl

www.fundacja-prosperita.pl
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Źródła:Źródła:

� http://www.akademiaparp.gov.pl/

� https://ems.ms.gov.pl/start

� http://epuap.gov.pl/

� https://prod.ceidg.gov.pl� https://prod.ceidg.gov.pl

� Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług
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Prezentacja została opracowana w ramach projektu 

„STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ”. „STAWIAMY NA WSPÓLNY ROZWÓJ”. 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę 
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