
PROCEDURY  REJESTRACJI   FIRM 
 

  
Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami, oraz stosować się do nich w trakcie prowadzenia działalności 
gospodarczej. W szczególności są to przepisy prawne wynikające z formy prawnej 
prowadzenia działalności gospodarczej, przepisy podatkowe, sanitarne, 
przeciwpożarowe, ochrony środowiska i przepisy branżowe, w których zamierza 
prowadzić swoją firmę.  
 
Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie „O 
swobodzie działalności gospodarczej” z dnia 2lipca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807z 

późn. zm.) 
 
Pojęcie działalności gospodarczej 
 

Działalność gospodarcza jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, 
handlowa, usługowa, oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,  
a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.  
 
Działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, 
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego wynajmowania przez rolników 
pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia innych usług związanych z pobytem 
turystów nie wymaga zgłoszenia działalności gospodarczej.  
 
Pojęcie przedsiębiorcy, przepisy ogólne. 
 

1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy„ O swobodzie działalności gospodarczej” jest 
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą. 
Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej 
przez nich działalności gospodarczej. 
 

2. Na terytorium RP przedsiębiorcą może być osoba zagraniczna z państw 
członkowskich UE i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stron umów o Europejskim Obszarze Gospodarczym i może ona podejmować i 
wykonywać działalność gospodarczą na tych samych zasadach, co przedsiębiorcy polscy.  
  

3. Również obywatele innych państw niż wymienionych powyżej, mogą prowadzić 
działalność gospodarczą na tych samych zasadach, co obywatele polscy, jeżeli, otrzymali 
zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy 
nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium.  
 

4. Za osobę zagraniczną uznaje się:  
 

 osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą,  
 osobę prawną z siedzibą zagranicą, 
 jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną posiadającą zdolność 

        prawną z siedzibą z zagranicą.   
 

 
 
 



Zezwolenia, koncesje, licencje 
 

Niektóre formy działalności gospodarczej wymagają uzyskania wcześniej odpowiednich 
zezwoleń, koncesji lub licencji. Przedsiębiorca zanim zarejestruje działalność gospodarczą, 
musi wcześniej uzyskać wymagane uprawnienia. Niektóre z nich są kosztowne a nabycie ich 
wymaga odpowiedniego szkolenia, praktyki zawodowej. Uzyskanie wymaganych uprawnień 
wiąże się ze zdaniem egzaminu (np. świadczenie usług ubezpieczeniowych wymaga uzyskania 
licencji oraz zezwolenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego na wykonywanie usług 
ubezpieczeniowych w jego imieniu). Dlatego wcześniej przed zarejestrowaniem działalności 
gospodarczej należy uzyskać wszelkie uprawnienia niezbędne do jej prowadzenia. 
 

Organem koncesyjnym jest organ administracji publicznej właściwy ze względu na 
przedmiot działalności (zazwyczaj jest to odpowiedni minister) upoważniony do wydawania 
koncesji. 
Koncesja określa warunki, pod jakimi działalność może być wykonywana oraz czas 
obowiązywania koncesji /od 2-50 lat/. 
 

Zezwolenia wydawane są zazwyczaj na czas nieokreślony. Do wydawania zezwolenia 
stosuje się odpowiednie przepisy stosowane do wydawania koncesji. Podstawowym kryterium 
udzielania zezwolenia, jest spełnienie warunków określonych w branżowej ustawie dla 
prowadzenia tej działalności. Wymaga się dokonania wpisu do rejestru działalności 
regulowanej.  
 
  
Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw   
 

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniej formy organizacyjno-
prawnej. Podstawy prawne określające tworzenie i funkcjonowanie różnych form prowadzenia 
działalności gospodarczej regulują: 

 
 Ustawa O swobodzie działalności gospodarczej1 z dnia 2 lipca 2004r. 
 Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 15 09 2002r. 
 Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 04 1964r.z późniejszymi zmianami 
 Polska Klasyfikacja Działalności stanowi załącznik do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 07 10 1997r, w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 
(Dz. U. Nr.128 poz. 829, z 1998 Nr 143 poz. 918, z 1999r. Nr 92 poz. 1047, z 
2001r. Nr.12 poz. 93, z 2004r.Nr. 33 poz. 289 ze zm. w Nr 165 poz. 1727). 

 
 
Wpis do rejestru przedsiębiorców  
 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), albo do rejestru przedsiębiorców w 
Krajowym Rejestrze Sądowym. Zasady wpisu określa ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(Dz. U. z 2001r nr 17 poz. 209). 
Osoba fizyczna dokonuje rejestracji w CEIDG, którą prowadzi właściwy minister. Rejestracji 
można dokonać na formularzu wniosku CEIDG-1  na dwa sposoby: on-line (zawierający bazę 
wszystkich instytucji oraz system podpowiedzi) lub w Urzędzie Gminy, właściwym dla miejsca 
zamieszkania. W Urzędach Gmin dostępne są formularze wniosków wpisu do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej. 

                                                           

1. Ustawa „O swobodzie dzialalnosci gospodarczej” weszla w zycie w miejsce ustawy „Prawo o dzialalnosci 
gospodarczej z dn. 19 listopada, 1999r. Dz. u z 1999r Nr 101 poz. 1178 



Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem 
stałego pobytu. Dla osób zagranicznych podejmujących działalność gospodarczą na terytorium 
RP miejscowością właściwą - gminą dla celów ewidencyjnych jest miejscowość,  
w której głównie przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą. W CEIDG 
dokonują rejestracji  przedsiębiorcy działający jednoosobowo i  wspólnicy spółki cywilnej. 
 
We wniosku2 należy umieścić następujące informacje: 
 
 1.  Dane osobowe wnioskodawcy, dane do kontaktu, miejsce zamieszkania i adres do 
korespondencji,  
 2.  Nazwę przedsiębiorcy, nazwę skróconą 
 3.Numer PESEL przedsiębiorcy3 o ile taki posiada, numer identyfikacji podatkowej NIP, 
REGON, 
 4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności 
poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności, jeśli w 
kilku siedzibach należy je wymienić ze wskazaniem siedziby głównej i oddziałów. Firmę 
można zarejestrować w miejscu zamieszkania, 
 4. Przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnej z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD) oraz Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD) i wpisać obowiązujący kod 
działalności gospodarczej. z wyszczególnieniem działalności podstawowej - głównej oraz 
działalności dodatkowej. Za działalność podstawową uznaje się działalność stanowiącą 
najważniejsze. Na stronie GUS www.stat.gov.pl/klasyfikacje znajduje się wyszukiwarka kodów 
PKD. W razie problemów nadania nr kodów można zadzwonić do GUS w Katowicach.  
 5.  Datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
Od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, umieszczonej na wniosku przedsiębiorca musi 
naliczyć i odprowadzić składkę na ubezpieczenie społeczne do ZUS, dlatego wszelkie 
faktyczne przygotowania potrzebne do rozpoczęcia prowadzenia działalności należy zakończyć 
przed dniem rozpoczęcia, aby uniknąć zbędnej płatności, chyba, że, przedsiębiorca musi 
wykazać niezbędne koszty poniesione w celu uruchomienia działalności np., z tyt. kosztów 
poniesionych na remont lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza.  
 6.  Dane o istnieniu lub ustaniu wspólności majątkowej małżonków, 
 7.  Dane pełnomocnika do reprezentowania firmy, 
 
Wobec przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzi się akta 
ewidencyjne zawierające także dane wpisane z urzędu: 
  9.  Informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych 
10.  Informacje o udzieleniu, zmianie, wygaśnięciu lub cofnięciu koncesji 
11.  Informacje o uzyskaniu lub cofnięciu zezwolenia lub licencji 
12.  Informacje o ogłoszeniu upadłości, umorzeniu i zakończeniu tego postępowania  
13.  Informacje o wpisie i wykreśleniu z działalności regulowanej 4 
14. Informację o ustanowieniu kuratora 
 
Ewidencję przedsiębiorców prowadzi się w systemie informatycznym. Jest ona jawna i każdy 
ma prawo dostępu i przeglądu danych zawartych w ewidencji przedsiębiorców  
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx Na stronie można zarejestrować 
nową firmę  oraz wyszukać prpodmioty gospodarcze już istniejące. 
 

                                                           
2
 Obowiazuje wzór urzedowy wniosku CEIDG-1.  

3
 Jezeli przedsiebiorca nie posiada numeru PESEL do akt ewidencyjnych sklada sie poswiadczona przez 

pracownika urzedu kopie paszportu lub innego dokumentu potwierdzajaca jego tozsamosc i obywatelstwo 
4
 Dzialalnosc regulowana jest to dzialalnosc gospodarcza, której wykonywanie wymaga spelnienia 

szczególnych warunków okreslonych przepisami prawa - zezwolenia koncesji 



Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców CEIDG składany na specjalny formularzu jest 
równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do 
ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania.   
 
Wymagane dokumenty: dowód osobisty, tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie 
prowadzona działalność, umowa najmu, umowa użyczenia  
 
 
 
Działalność gospodarcza w postaci spółek  
 

Przedsiębiorstwo w formie spółki prawa handlowego wymaga rejestracji w Sądzie 
Rejonowym Wydział  Gospodarczy (KRS)  
Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego znajduje się w Warszawie przy ul. 
Ostrobramskiej 75 c ( tel. 022- 611-17-00)  
 
Wpis do KRS można uczynić drogą elektroniczną bądź tradycyjnie, składając wniosek 
bezpośrednio w Sadzie albo wysyłając pocztą. Dla jego skuteczności konieczne jest poprawne 
wypełnienie formularzy, załączenie wymaganych dokumentów i opłacenie go. 
Rejestracja spółki droga elektroniczną możliwe jest tylko za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. System ten dostępny jest na 
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl)  
 
Zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do występowania w imieniu 
wnioskodawcy. Wnioski wraz z załącznikami muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpisem 
takim muszą być opatrzone także dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do 
KRS. To samo dotyczy wypisów aktów notarialnych. Wymienione wymagania formalne 
sprawiają, że tradycyjna forma składania wniosków jest bardziej popularna. 

Wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu. Dane w nim zawarte są 

wprowadzane do systemu teleinformatycznego KRS  a następnie do Centralnego Rejestru 

Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON oraz NIP. Obecnie 

odbywa się to automatycznie. Wpis ten jest wolny od opłat i nie podlega ogłoszeniu w MSiG. 

Rejestracji dokonuje się na wniosku dostępnym w siedzibie Sądu Rejonowego, w którym 
znajduje się KRS,.  
Do wniosku dołącza się, wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania 
przedsiębiorstwa uwierzytelnione notarialnie lub złożone przed sędzią albo przed 
upoważnionym pracownikiem Sądu oraz tytuł prawny do lokalu. 

Nowa spółka w terminie 21 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS zobowiązana jest złożyć 

zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8 w urzędzie 

skarbowym, przy czym nowe regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

zobowiązują zgłoszenia (na druku NIP-8) w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego 

pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowym pierwszej osoby. Termin 7 dni liczony jest od daty rejestracji firmy 

w KRS. 

 
Dokumenty do wniosku 
 
Poza formularzami niezbędne są także dokumenty będące podstawą wniosku. Chodzi tu w szczególności o: 

 



 umowę (statut ewentualnie akt założycielski jednoosobowej spółki kapitałowej); gdy umowę sporządzono 
w formie aktu notarialnego dołącza się wypis z tego aktu, 
  

 dokument dotyczący zgody na powołanie; Od 15 stycznia 2015 r. stosownie do treści art. 19a ust. 5 ustawy 
o KRS do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów 
należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest 
podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku 
o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub 
w umowie spółki, 
  

 dokument o powołaniu członków zarządu spółki (dotyczy spółki z o.o., akcyjnej, a także partnerskiej, o ile 
ustanowiono w niej zarząd) ewentualnie pozostałych organów, a ponadto na osobnej kartce nazwiska, imiona 
i adresy członków zarządu, 
  

 wykaz wspólników (partnerów, komplementariuszy, komandytariuszy) wraz z ich adresami (adresami dla 
doręczeń) bądź listę wspólników spółki z o.o., na osobnej kartce, 
  

 wykaz adresów członków zarządu spółki z o.o. (por. treść art. 167 § 3 K.s.h. obowiązującą od 15 stycznia 
2015 r.), 
  

 oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału (dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej, z o.o., akcyjnej), 
  

 nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (akcjonariusza) - w przypadku 
jednoosobowej spółki z o.o. bądź akcyjnej, na osobnej kartce. 

 
Dokumenty dołączone do wniosku o wpis do KRS muszą być złożone w oryginałach albo poświadczonych 
urzędowo odpisach lub wyciągach. 
 
Składając wniosek w ramach jednego okienka, trzeba także załączyć także dowód wpłaty opłaty sądowej za wpis 
(500 zł) i za jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł). 

 
 
Od 15 stycznia 2015 r. obowiązują druki podstawowe wniosków o wpis  
 

Formularz 

podstawowy 

Załączniki dla konkretnych spółek Załączniki dla każdej spółki 

KRS-W1 
(spółka jawna, 
partnerska, 
komandytowa) 

KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej (…) 
KRS-WC Wspólnicy spółki komandytowej 
KRS-WD Partnerzy 

KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki 
organizacyjne 
KRS-WH Sposób powstania podmiotu 
KRS-WK Organy podmiotu/wspólnicy 
uprawnieni do reprezentowania spółki 
KRS-WL Prokurenci (…) 
KRS-WM Przedmiot działalnośści 
KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne 
dokumenty 

KRS-W2 

(spółka komandytowo-

akcyjna) 

KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej lub 
komplementariusze spółki komandytowo-
akcyjnej 
KRS-WG Emisje akcji 

 

KRS-W3 
(spółka z o.o.) 

KRS-WE Wspólnicy spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością podlegający wpisowi do 
rejestru 

 

KRS-W4 
(spółka akcyjna) 

KRS-WG Emisje akcji  

Uzyskanie REGONU 
 



 Przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania numeru identyfikacyjnego Krajowego 
Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej.  
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej obejmuje w całości jednostki 
administracyjne, nie mające osobowości prawnej, osoby prawne oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą. 
Identyfikacja jest prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny w sposób zinformatyzowany. 
Każdy podmiot gospodarczy otrzyma specyfikację identyfikacyjną 5 swojej działalności 
gospodarczej. Zawierać ona będzie określenie podstawowego i drugorzędnego zakresu 
prowadzonej działalności gospodarczej według dwóch klasyfikacji: polskiej (PKD) i 
europejskiej (EKD). Numer identyfikacji statystycznej nosi skróconą nazwę REGON.  
Numer Regon można uzyskać w ciągu jednego dnia w Urzędzie Statystycznym. Druki 
wydawane są bezpłatnie, za przyjęcie wniosku i wydanie zaświadczenia z numerem Regon nie 
pobiera się opłaty. 
Wniosek składa się na formularzu RG-1 i jest on jednolity na terenie całego kraju. 
Wpis przedsiębiorcy do rejestru podmiotów gospodarki narodowej zawiera: 
-  nazwę i siedzibę podmiotu 
-  nazwisko i imiona 
-  miejsce zamieszkania  
-  pesel 
-  formę prawną i formę własności  
-  data powstania i rozpoczęcia działalności gospodarczej 
-  rodzaj wykonywanej działalności 
-  nazwę organu  ewidencyjnego lub rejestrowego 
-  nazwa rejestru podmiotu i nadany numer przez ten organ - regon 
   
Wymagane dokumenty: 
- wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej lub postanowienie Sądu 
Rejonowego Wydział KRS,  
- tytuł prawny do lokalu, 
- dowód osobisty. 
 
 
Zgłoszenie działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym 
 
Nowopowstały podmiot gospodarczy podlega obowiązkowi ewidencji podatkowej. 
Identyfikację podatkową określają numery NIP. Obowiązkowi ewidencji podatkowej podlegają 
w szczególności osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające 
osobowości prawnej oraz inne Zgłoszenia do ewidencji podatkowej dokonuje się tylko raz, bez 
względu na rodzaj prowadzonej działalności, liczbę prowadzonych przedsiębiorstw, liczbę 
uiszczanych podatków, formę opodatkowania. 
 
Formularze zgłoszeń identyfikacyjnych: 
 
 NIP-1 zgłoszenie identyfikacyjne /zgłoszenie aktualizacyjne/ osoby fizyczne 

prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą  
 NIP-1A informacja o wpisach do rejestracji działalności gospodarczej wykonana w 

organach rejestrowych. 
 NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne - zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub 
płatnikiem 
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 NIP-2A informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu będących 
podatnikami lub płatnikami 

 NIP-C informacja o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej 
 NIP-8 informacja o rachunkach bankowych 
 NIP-3 zgłoszenie identyfikacyjne - zgłoszenie aktualizacyjne osoby nie prowadzącej 

działalności gospodarczej 
 NIP- Z informacja o miejscach zameldowania /zamieszkania  

 
Istotną pozycją w formularzach NIP-1 i NIP-2, jest pole dotyczące wpisania rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. Data ta, może być inna niż we wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. W tym miejscu podaje się datę faktycznego, rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, bo właśnie od tej daty przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym i 
zdrowotnym. W sytuacji, gdy termin uruchomienia firmy uległ przesunięciu w odniesieniu do 
daty wykazanej na wpisie do ewidencji, należy niezwłocznie powiadomić urząd skarbowy i na 
ten czas zawiesić działalność a wznowić ją dopiero wówczas, gdy wszystkie działania 
przygotowawcze do uruchomienia działalności zostaną zakończone.  
Osoba, która posiada numer identyfikacji podatkowej według zgłoszenia NIP-3 z chwilą 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, może złożyć wniosek o nadanie tego numeru NIP 
również w celach zastosowania go jako numeru identyfikacyjnego firmy. Dotyczy to tylko 
osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej. 
 
 
 
Formy opodatkowania 
 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może wybrać jedną z następujących form 
opodatkowania na podstawie, której, rozliczy i odprowadzi podatek do Urzędu Skarbowego:  
 
1. kartę podatkową 
2. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 
3. zasady ogólne - podatkowa księga przychodów i rozchodów 
4. liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
5. księgi rachunkowe - (pełna księgowość) 
 
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, dokonujący wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej ma do wyboru sposób opodatkowania 1- 4;  
Spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe rozliczają się na zasadach ogólnych, ale 
jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów (produktów) i operacji finansowych za 
poprzedni rok obrotowy wyniosły w walucie polskiej, co najmniej 800 000 Euro, zobowiązane 
są wprowadzić księgi rachunkowe. To samo dotyczy osób fizycznych prowadzący działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
Spółki komandytowo - akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki 
kapitałowe prowadzą księgi rachunkowe.  
 
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej, mający możliwość wyboru sposobu opodatkowania od 1-4, 
powinien przed rozpoczęciem działalności gospodarczej poznać ww. formy opodatkowania i 
przeprowadzić w tym celu niezbędną symulację przychodów i kosztów prowadzonej 
działalności gospodarczej.  
Przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania, ale musi to zrobić do 20 stycznia w 
stosunku do kolejnego roku.  
 
 



 
VAT 
 

Przedsiębiorca dokonuje też rejestracji w zakresie Podatku od Towarów i Usług w 
skrócie PTU. Powszechnie używany skrót VAT, pochodzi od pierwszych liter angielskiej nazwy 
VALUE ADDED TAX (podatek od wartości dodanej). Podatek VAT przedsiębiorca odprowadza w 
Urzędzie Skarbowym właściwym dla rejonu działania firmy a nie rejestracji firmy. 
 
Przedmiotem opodatkowania VAT są m.in.: 
 - dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju 
 - darowizny towarów 
 - eksport i import 
 - wewnątrzwspółnotowe nabycie towarów (WNT) 
 - wewnątrzwspółnotowa dostawa towarów WDT) 
 
 
Zwolnienia 
 
Zwolnieni z podatku VAT są podatnicy: 
 
 których ubiegłoroczny obrót nie przekroczył równowartości 10 000 EURO oraz 

rozpoczynający działalność gospodarczą, aż do chwili osiągnięcia ww. kwoty  
 odprowadzający podatek w postaci karty podatkowej bez względu na wielkość obrotu 
 świadczący usługi wynajmu mieszkań, pocztowe, ochrony zdrowia, edukacyjne. 

 
Podatnik, który chce zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT, składa oświadczenie o 
rezygnacji ze zwolnienia przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem 
VAT, lub przed końcem miesiąca poprzedzający miesiąc, od którego chce zrezygnować z 
przysługującego mu zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z podatku VAT w 
przypadku podmiotu który uprzednio zrezygnował ze zwolnienia, możliwy jest po 3 latach. 
 
Zwolnienie nie obejmuje podmioty: 
 
 sprzedający wyroby: akcyzowe, z metali szlachetnych, 
 świadczący usługi doradztwa, rzeczoznawstwa oraz jubilerskie 

 
Podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia lub też zwolnienie mu nie przysługuje, ma 
obowiązek dokonać rejestracji jako płatnika VAT na druku VAT-R. 
Opłata skarbowa za zgłoszenie rejestracyjne wynosi 152 zł. 
  
Niezależnie od tego czy jest się płatnikiem podatku VAT, czy też nie, wszyscy przedsiębiorcy 
podlegają z tego tytułu obowiązkowi rejestracji. 
   
 
Pieczątka przedsiębiorcy  
 

Do wyrobienia pieczątki potrzebne są następujące dane: nazwa i adres przedsiębiorcy 
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, telefon NIP, REGON  
 
 
Rachunek bankowy 

 
Przedsiębiorca zobowiązany jest do założenia rachunku bankowego w celu 

dokonywania operacji finansowych wówczas, gdy, stroną transakcji jest inny przedsiębiorca a 



jednorazowa wartość operacji finansowej przekracza kwotę 3000 EURO albo równowartość 
kilku operacji w poprzednim miesiącu przekracza kwotę 10 000 EURO przeliczanych według 
kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe. 
Przedsiębiorca wybierając bank do obsługi konta swojego przedsiębiorstwa, powinien przy 
wyborze kierować się najmniejszymi kosztami obsługi rachunku i poszczególnych operacji 
finansowych. 
Do założenia rachunku potrzebna jest pieczątka firmy, NIP, REGON  
 
 
Zgłoszenie do ubezpieczenia, zgłoszenie do ZUS  
 

Przedsiębiorca rozpoczynający pozarolniczą działalność gospodarczą staje się 
płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne za siebie, oraz osób z nim współpracujących 
lub zatrudnionych, w myśl przepisów ustawy O systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 
października 1998r.( Dz. u. nr 137 poz. 887 z późniejszymi zmianami). 
 
 
Ubezpieczenie społeczne 
 

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe 
wypadkowe, chorobowe) jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Składkę w nowej wysokości przedsiębiorca 
powinien odprowadzić od trzeciego miesiąca następnego kwartału.  
 
Stopy procentowe składek:  
ubezpieczenie emerytalne - 19,52 %  
ubezpieczenie rentowe - 13% 
ubezpieczenie chorobowe - 2,24 % ( ubezpieczenie dobrowolne) 
ubezpieczenie wypadkowe - od 0.97 % - 3,86 % Stopę % ustalają przedsiębiorcy.  
 
Osobom niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą, PERON 
częściowo refunduje płatności składek: 
- do 75 % ubezpieczenia emerytalnego przy znacznym stopniu niepełnosprawności, 
- do 50 % ubezpieczenia emeryt. przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
- do 50 % ubezpieczenia wypadkowego w przypadku osób zaliczanych do lekkiego stopnia 
niepełnosprawności 
 
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą a otrzymująca ponadto dochód 
brutto z innego źródła, w wysokości, co najmniej najniższej krajowej i od którego 
odprowadzona jest składka na ubezpieczenie społeczne, nie jest zobowiązana do uiszczania 
składek na ubezpieczenie społeczne, ale musi odprowadzić składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne  
 
Osoby rozpoczynające po raz pierwszy działalność gospodarczą oraz osoby, które w ciągu 5 lat 
w okresie poprzedzającym datę rejestracji, nie prowadziły działalności gospodarczej, mogą 
przez 2 lata odprowadzać mniejszą składkę  na ubezpieczenie społeczne. 
 
 
 
Ubezpieczenie zdrowotne 
 

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących 
pozarolniczą działalność jest kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego 



wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z 
zysku. Przeciętne wynagrodzenie wylicza GUS 
  
Osoba uzyskująca przychody z więcej niż jednego źródła przychodów w ramach tego samego 
tytułu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza odrębnie od każdego ze źródeł 
przychodu (art. 24 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym 
Funduszu Zdrowia oraz art.9 u.1) 
 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na umowę o pracę wynosi obecnie 
9% podstawy wymiaru tj. od brutta pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne 
czyli 9% od 81,29 % brutta. 
 
Pracodawca zatrudniający pracowników na umowę o pracę jest zobowiązany do obliczenia, 
pobrania i odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 
Przedsiębiorca odprowadza składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od podstawy 
wymiaru na ubezpieczenie społeczne. 
 
Płatnicy zobowiązani do opłacenia składek na ubezpieczenie w formie bezgotówkowej.  
 
Przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgłoszenia dokonuje na formularzu: 
 ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zmiany danych osoby ubezpieczonej za siebie i 

osobę współpracującą  
 ZUS ZFA -zgłoszenie  / zmiana danych płatnika składki - osoby fizycznej 
 ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek, jeżeli płatnik 

składek posiada więcej niż jeden rachunek bankowy 
 ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej płatnika składek gdy adres 

prowadzenia działalności gospodarczej jest inny niż adres siedziby firmy. 
 ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa 

Płatnik składek będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest 
w ciągu 7 dni, przesłać deklarację rozliczeniową z imiennymi raportami miesięcznymi a do 10 
dnia następnego miesiąca opłacić składkę na ubezpieczenie za siebie lub do 15 dnia 
następnego miesiąca opłacić składkę za pozostałe osoby współpracujące lub zatrudnione. 
 
 
 
 


