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CZY MUSISZ ZAREJESTROWAĆ DZIAŁALNOŚĆ?:

Od 2018 r. jeśli wykonujesz drobną działalność, a twoje przychody m-czne nie 
przekroczą 50% stawki płacy minimalnej (obecnie to kwota 2600 brutto), to możesz 
prowadzić tzw. DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWĄ i nie zgłaszać jej do urzędu. (Pod 
warunkiem, że przedtem nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie ostatnich 
60 m-cy)

W 2021 r będzie to 2800 brutto, czyli można będzie osiągnąć przychód 
nieprzekraczający 1400zł brutto. Należy pamiętać o zapłacie i rozliczeniu podatku 
dochodowego od tego rodzaju działalności ( PIT36- część „Inne źródła”). Jeśli w danym 
miesiącu przychód osiągnie wartość przekraczającą połowę kwoty minimalnego 
wynagrodzenia to wówczas działalność zostanie zakwalifikowana jako działalność 
gospodarcza od dnia, w którym nastąpiło to przekroczenie. Wówczas musimy 
ZGŁOSIĆ W CIĄGU 7 DNI w CEiDG wniosek rejestracyjny.

UWAGA! Nie można prowadzić działalności nierejestrowanej w formie spółki cywilnej, 
innej działalności wymagającej koncesji, licencji, pozwoleń.



W CEIDG MOŻESZ 
ZAŁATWIĆ WSZYSTKO 
PRZEZ INTERNET 
PRZY UŻYCIU 
DARMOWEGO 
PROFILU ZAUFANEGO 
(uzyskasz go poprzez 
bankowość 
elektroniczną)  lub 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego (jest 
płatny)

ZAPLANOWAĆ I ZNAĆ 

KOLEJNE KROKI

DOBRE NASTAWIENIE SIĘ NA 

CEL- ROZPOCZĘCIE 

DZIAŁALNOŚCI

LINK DO REJESTRACJI ON-

LINE: 

HTTPS://PROD.CEIDG.GOV.PL/

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


ZANIM WEJDZIESZ 

NA STRONĘ CEIDG:

FORMA PRAWNA, 

NAZWA FIRMY

PKD RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI

MIEJSCE 

DZIAŁALNOŚCI



ZANIM WEJDZIESZ 

NA STRONĘ CEIDG:

USŁUGI/PRODUKCJA FORMA 

OPODATKOWANIA

KSIĘGOWOŚĆ



FORMA PRAWNA 

DZIAŁALNOŚCI/NAZWA 

FIRMY

 BURZA MÓZGÓW

 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

 WYBÓR FORMY PRAWNEJ DZIAŁALNOŚCI

 PRZEJRZYJ INTERNET, czy już jej ktoś nie używa, 
nie jest zastrzeżona

 SPRAWDŹ NAZWY KONKURENCJI

 ZAPYTAJ PRZYJACIELA CO O TYM MYŚLI

 SPRAWDŹ CZY SIĘ ZMIEŚCI NA PIECZĄTCE ☺

 prosta i łatwa do zapamiętania, oryginalna i dobrze 
oddająca charakter twojej działalności  (w przypadku 
najprostszych rodzajów działalności, nazwa musi 
zawierać Twoje imię i nazwisko. )  

 Nie musisz nadawać nazwy działalności 
nierejestrowej. Przy wystawianiu faktur, wystarczy 
Twoje imię i nazwisko



REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI 

 WNIOSEK CEiDG -wniosek o rejestrację firmy

Musisz wpisać konkretną datę rozpoczęcia działalności (może być ona późniejsza niż dzień, w którym składasz wniosek). 

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi ZUS na start pamiętaj, że jeśli założysz firmę na początku miesiąca, od tego momentu zacznie się liczyć okres 6 miesięcy 
bez składek ZUS na ubezpieczenia społeczne. Jeśli jednak zarejestrujesz działalność w połowie miesiąca, to termin 6 miesięcznej ulgi zacznie płynąć 
dopiero od następnego, pełnego miesiąca. Ulga na start -po raz pierwszy prowadzisz działalność gospodarczą lub rozpoczynasz ją po raz kolejny po 5 
latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności.  (przez 6 m-cy opłacasz tylko składkę zdrowotną)

Możesz skorzystać z Ulgi na start przez 6 m-cy albo od razu zgłosić chęć płacenia preferencyjnych składek ZUS przez 24 m-ce  tj. 246,80 zł, zamiast 
1069,14zł (od obniżonej podstawy). Wystarczy, że zaznaczysz „ZUA” w punkcie 12.2 podczas rejestracji w CEiDG: „Dołączam zgłoszenia ZUS”, a 
następnie wpiszesz kod tytułu ubezpieczenia zaczynający się od cyfr 05 7.

 KAŻDA DZIAŁALNOŚĆ MA SWÓJ ODPOWIEDNIK W TZW. PKD: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

We wniosku rejestracyjnym wpisujesz tzw. kod PKD, czyli rodzaj działalności. Od tego będzie zależeć m.in. sposób opodatkowania oraz inne obowiązki 
(np. posiadanie kasy fiskalnej).

 ZGŁOSZENIE ZUS – ZOSTANIE DOKONANE na podstawie twojego wniosku rejestracyjnego w CEIDG, Nie musisz więc wypełniać i składać do 
ZUS formularzy. ZUS przygotuje:

zgłoszenie ciebie, jako płatnika składek - ZUS ZFA,

informację o twoich rachunkach bankowych, jako płatnika składek - ZUS ZBA,

informację o adresach prowadzenia przez ciebie działalności - ZUS ZAA.

Będziesz zgłoszony jako płatnik składek od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Po rejestracji, ZUS utworzy dla ciebie konto płatnika składek.

 Rejestracja VAT (zgłoszenie VAT możesz złożyć również w trakcie rejestracji firmy)

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


MIEJSCE 

DZIAŁALNOŚCI, 

CZYNNOŚCI 

DODATKOWE  

 Miejsce działalności- sprawdź w Starostwie Powiatowym lub 
innym Urzędzie czy Twoja działalność nie wymusi zmiany 
sposobu użytkowania nieruchomości 

Działalność gospodarcza może sama w sobie doprowadzić do 
konieczności wprowadzenia zmian zapewniających dalsze jego 
bezpieczne użytkowanie, z czego wynika konieczność zgłoszenia 
zmiany sposobu użytkowania budynku w urzędzie. Należy 
sprawdzić, czy nowy sposób użytkowania nie narusza ustalenia 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości – musisz mieć 
umowę użyczenia, najmu itp.

 rejestracja kasy fiskalnej (jeśli sprzedajesz towar osobom 
fizycznym)

 konto bankowe (możesz założyć go przed rejestracją)

 uzyskanie koncesji albo wpisu do rejestrów działalności 
regulowanej.



USŁUGI/PRODUKCJA

 Sprawdź czy Twoja działalność wprowadza produkty w opakowaniach i gospodarujesz odpadami lub będziesz 

prowadzić sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte 

opłatą recyklingową, wówczas musisz złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

 uzyskanie koncesji albo wpisu do rejestrów działalności regulowanej

 Wpływ na środowisko



KSIĘGOWOŚĆ

 Dobra księgowość to połowa sukcesu!

 Analiza rodzaju działalności oraz 
obowiązków podatkowych z Księgowym,

 Analiza rachunku ekonomicznego na 
podstawie przyszłych prognoz finansowych

 Rejestracja kasy fiskalnej (jeśli sprzedajesz 
towar osobom fizycznym)

 Konto bankowe (możesz założyć go przed 
rejestracją)

 Mikrokonto podatkowe, gdzie wpłacisz 
podatki PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty 
podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie): 
https://www.podatki.gov.pl/generator-
mikrorachunku-podatkowego



JAKI RODZAJ OPODATKOWANIA WYBRAĆ?:

Na etapie wypełniania druku CEiDG-1 podczas rejestracji 
działalności gospodarczej musisz wskazać formę opodatkowania. 

Jako przedsiębiorca, będziesz miał do wyboru kilka form 
opodatkowania. Wybierz taką, która pozwoli ci płacić jak najniższe 
podatki. Pamiętaj, że nie będziesz mógł jej zmienić w dowolnym 
momencie. Przy rejestracji, oprócz wskazania formy opodatkowania, 
określisz również sposób płacenia zaliczek na podatek (miesięcznie 
albo kwartalnie). Od wyboru opodatkowania będzie również zależeć 
rodzaj księgowości twojej firmy. Kieruj się rachunkiem 
ekonomicznym ale i rodzajem planowanej działalności.



FORMY OPODATKOWANIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ:

Cztery podstawowe formy opodatkowania:

1. SKALA PODATKOWA – zasady ogólne (polega na opodatkowaniu 
dochodu tj. przychód z działalności gospodarczej – koszty uzyskania 
przychodu według dwustopniowej skali 17%, a przekraczając podstawę 
obliczenia podatku 85528zł 32% od nadwyżki)- prowadzisz wówczas KPiR, 
sporządzasz spis z natury

Wybierasz ją podczas składania formularza CEiDG-1 – pole 18

Zaliczki na podatek dochodowy – płacisz w okresach miesięcznych lub 
kwartalnie- dot. Rozpoczynających działalność gospodarczą do 20 dnia 
każdego mca następującego po okresie rozliczeniowym, potem PIT-36 do 
30.04. następnego roku. 



FORMY OPODATKOWANIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ:

2. PODATEK LINIOWY –korzystna alternatywa dla 
bardziej majętnych przedsiębiorców, ze względu na stałą 
stawkę podatku dochodowego

Opodatkowanie dochodu jedną stawką podatku -19% bez 
względu na jego wysokość

Prowadzisz KPiR. Wybierasz ją podczas składania 
formularza CEiDG-1 – pole 18. Rozliczenie m-czne lub 
kwartalne, wg zasad podobnych jak zasady ogólne, PIT36L.



FORMY OPODATKOWANIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ:

3. KARTA PODATKOWA to zryczałtowana forma opodatkowania, zależy od 
rodzaju wykonywanych usług,  wielkości zatrudnienia, rozmiaru działalności oraz 
od liczby ludności w miejscowości gdzie jest prowadzona działalność. 

Dotyczy wybranego rodzaju działalności np. usługi rozrywkowe, opieka domowa 
itp. ( art.23 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Musisz zgłosić ten rodzaj opodatkowania jeszcze PRZED rozpoczęciem 
działalności- druk PIT-16. Można go dołączyć do druku CEiDG-1 lub złożyć do 
US.

Brak obowiązku prowadzenia KPiR, ale należy płacić podatek do 7 dnia 
następnego miesiąca, złożyć PIT-16A do 31.01. za poprzedni rok.



FORMY OPODATKOWANIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ:

4. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Nie można pomniejszyć osiąganych przychodów kosztem uzyskania przychodów. Płacisz podatek 
wyłącznie od osiągniętego przychodu. Ryczałt jest korzystny w przypadku przedsiębiorców którzy nie 
ponoszą wysokich kosztów w ramach prowadzonej działalności.

W zależności od rodzaju wykonywanej działalności stawka ryczałtu może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 
12,5%, 17% lub 20%. Składasz do końca stycznia PIT-28.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie 
korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej - może wybrać ryczałt bez względu na wysokość 
przychodów do końca tego roku (nawet, jeżeli w tym roku przekroczy 250 tys. euro obrotu).

Oświadczenie o wyborze ryczałtu należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym uzyskasz pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego (jeśli pierwszy taki przychód 
miał miejsce w grudniu). Oświadczenia nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności.

Oświadczenie możesz złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem wniosku o wpis 
w CEIDG.



FORMULARZ 

CEIDG-1 

ZAŁOŻENIE 

DZIAŁALNOŚCI

złożony formularz CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność 
gospodarczą jest jednocześnie:

 wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze 
REGON

 zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu 
skarbowego (NIP)

 oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych

 zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych

 oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

 MA 31 RUBRYK, Z GWIAZDKĄ SĄ OBOWIĄZKOWE

 Link do formularza: 
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-
cc969b6917ba





DZIĘKUJEMY!

PIRANIUS SP.  Z O.O.

firma doradczo-konsultingowa

biuro@piranius.pl

TEL. 727 901 360

Lidia Białkowska

lidia@extrateam.pl

mailto:biuro@piranius.pl

