
Temat: Podejmowanie indywidualnej 
działalności gospodarczej i jej 

finansowanie  
Podczas zajęć poznasz 
1. kryteria wyboru formy działalności gospodarczej 
2. etapy związane z zakładaniem działalności gospodarczej 
3. co to jest wniosek CEIDG 
4. czym jest PKD 
5. najważniejsze kwestie związane z finansowaniem działalności oraz formy 

opodatkowania oraz rozliczenia z ZUS 
 

JAKO NOTATKA Z ZAJĘĆ – WYPISZ ETAPY ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 



Co decyduje o wyborze formy prowadzenia działalności 
gospodarczej – Determinanty wyboru formy 

prowadzenia działalności gospodarczej: 
 

 - Przedmiot prowadzenia działalności gospodarczej 
- Zakres prowadzenia działalności gospodarczej 
- Zasoby: majątkowe, finansowe, ludzkie 
- Know-how 
- Zaplecze lokalowe 
- Rynki zbytu 
  
Podejmujący działalność gospodarczą mogą swobodnie 
podejmować decyzje, w jakiej formie organizacyjnej ma być ona 
prowadzona. Niekiedy przepisy wymagają, aby określona 
działalność gospodarcza była prowadzona w określonej formie 
prawnej (np. banki tworzone są w formie spółek akcyjnych). 



A) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – jednoosobowa 

działalność gospodarcza. 

B) Spółka cywilna. 

C) Spółki prawa handlowego – spółki osobowe – spółka jawna 

D) Spółki prawa handlowego – spółki osobowe – spółka partnerska 

E) Spółki prawa handlowego – spółki osobowe – spółka komandytowa 

F) Spółki prawa handlowego – spółki osobowe – spółka komandytowo-akcyjna 

G) Spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

H) Spółki kapitałowe – spółka akcyjna 

TYPY PRZEDSIĘBIORSTW – powtórzenie wiadomości 



OSOBA FIZYCZNA 
PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ 



KROK 1 – Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
 

Formularze: 
- CEIDG-1 - Wniosek CEiDG-1 jest wolny od opłat, 
- ZUS-ZUA/ZZA 
 
 
 
 
 

Działalność gospodarczą  można zarejestrować w ewidencji zarówno 
samodzielnie przez Internet, jak i w urzędzie miasta i gminy. Wniosek CEiDG-1 
stanowi równocześnie: 
wniosek do GUS o numer REGON, 
wniosek do Urzędu Skarbowego o numer NIP, 
wniosek w sprawie wyboru formy księgowości (KPiR, pełna księgowość), 
wniosek w sprawie wyboru formy opodatkowania (zasady ogólne, liniowe, 
karta podatkowa), 
wniosek o wybór kwartalnej lub miesięcznej formy rozliczenia podatku 
dochodowego. 



CEIDG - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 

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


PKD – POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI 



Krok 2 – WYROBIENIE PIECZĄTKI – wyrobienie 
pieczątki nie ma charakteru obligatoryjnego, ale 
ułatwia prowadzenie działalności. Dane na pieczątce 
powinny zawierać: nazwę firmy, imię i nazwisko 
przedsiębiorcy, adres siedziby, numer telefonu, NIP, 
REGON, adres e-mail, stronę www. 
 



Krok 3 – ZAŁOŻENIE FIRMOWEGO KONTA BANKOWEGO - 
Rozpoczynający działalność gospodarczą obowiązany jest posiadać 
rachunek bankowy. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością 
dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w 
każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a 
jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza 
równowartość 3.000 EURO albo równowartość 1.000 EURO, gdy 
suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu 
poprzednim przekracza równowartość 10.000 EURO. 
 



Krok 4 – ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZUS – w ciągu        
7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej 
określonej na zaświadczeniu o dokonaniu wpisu należy 
zgłosić się ZUS. Osoba rozpoczynająca działalność 
gospodarczą podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, 
rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu i chorobowemu 
(dobrowolnie). Rozpoczynający działalność gospodarczą 
mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na 
ubezpieczenie społeczne. 
 



Krok 5 – REJESTRACJA W URZĘDZIE SKARBOWYM – krok ten 
polega na zgłoszeniu 3 elementów w Urzędzie Skarbowym: 
 
1)  nadanie numeru NIP  
 
2) zgłoszenie dla celów podatku dochodowego  
 
3)zgłoszenie dla celów podatku VAT – z reguły rozpoczynający 
prowadzenie działalności gospodarczej są podmiotowo zwolnieni z 
obowiązku rejestracji jako podatnik VAT, jednakże kiedy 
prowadzący działalność planuje być podatnikiem VAT, wypełnić 
musi formularz zgłoszeniowy VAT-R. Opłata skarbowa w wysokości 
170 zł. 
  



FORMY OPODATKOWANIA 
PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZYCH 



PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)– 
Podatek dochodowy jest podatkiem bezpośrednim, 
osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba 
fizyczna osiągająca dochód, w tym osoby fizyczne (nie 
posiadające osobowości prawnej) prowadzące działalność 
gospodarczą.  
 



 Występują następujące sposoby rozliczania: 



1) OPODATKOWANIE WEDŁUG SKALI PODAKOWEJ 

SKALA PODATKOWA PODATKU PIT DLA ROKU 2019 
 
Skala podatkowa podatku PIT przewiduje 2 stawki: 17,75% i 32 %.  
 
Kwota zmniejszająca podatek : 
1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł, 
1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 
871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł 
- dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 
000 zł, 
548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i 
nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł, 
548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 
548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł 
- dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 
000 zł. 
 
Podatek 17,75% dla progu do – 85528,00 zł 
Podatek 32% dla dochodów powyżej  - 85528,00 zł 
  
 



2. OPODATKOWANIE PODATKIEM LINIOWYM 
 
PODATEK LINIOWY - metoda obliczania wymiaru podatku, w myśl której 
wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości 
podstawy opodatkowania. 
Koncepcja podatku liniowego jest formułowana najczęściej w odniesieniu do 
podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od 
osób prawnych. W takim przypadku wymiar podatku liniowego jest obliczany 
w oparciu o jedną stawkę opodatkowania, co oznacza, że wszyscy podatnicy 
płacą taką samą część swoich dochodów w formie podatku. 
 

Stawka podatku liniowego dla prowadzących działalność gospodarczą - 19% 



3) RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - Opodatkowaniu ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z 
pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest 
prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób 
fizycznych. 
 Wady rozliczania ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych 
Zalety rozliczania ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych 

Niemożność odliczania kosztów od 
przychodów z działalności 

Znacznie niższe stawki podatkowe dla 
poszczególnych typów działalności 
gospodarczej. 

Brak możliwości zrzeczenia się 
ryczałtu w trakcie roku podatkowego 

Prosta księgowość. 

Brak rozliczania wspólnie z 
małżonkiem 
Niekorzystny fiskalnie przy 
działalności o wysokim stopniu 
kosztochłonności  



W JAKI SPOSÓB ROZLICZAĆ SIĘ ZA POMOCĄ RYCZAŁTU? 

By rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego należy: 
 
• złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania 
w tej formie.  
 
• oświadczenie za dany rok podatkowy podatnik składa do urzędu skarbowego 
właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 
stycznia roku podatkowego.  
 
• najczęstsze stawki ryczałtu to: 20%, 17%, 8,5%, 5.5%, 3%, -stawka zależy od 
przedmiotu działalności 



4) PODATEK BELKI. 

PODATEK BELKI - 19% podatek od dochodów z kapitałów 
pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. 
  
 5) PODATEK DEWELOPERSKI. 

PODATEK DEWELOPERSKI - 19% podatek od dochodu 
uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (5 LAT) 



PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) 
 
CIT - Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby prawne od uzyskanych 
dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów.  
 
• Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek CIT, jest ustawa z dnia 
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.  
• Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są - wszelkie osoby 
prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, chyba 
że mają siedzibę lub zarząd w innym państwie i zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego danego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym 
państwa opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich 
osiągania), podatkowe grupy kapitałowe (czyli grupy co najmniej dwóch spółek 
prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach 
kapitałowych).  
• Od 2007 r. osoby prawne płacą podatek CIT wg 19-proc. stawki podatku. Stawka 
ta utrzymuje się począwszy od 2004 r. 
 



VAT – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - jest podatkiem 
pośrednim, obciążającym w ostatecznym rachunku konsumenta 
finalnego. Z założenia podatek VAT miał być neutralny dla 
przedsiębiorców. Podatek VAT jest wliczony w cenę towaru lub 
usługi przez sprzedawcę, który jest opodatkowany podatkiem VAT.  
Podatek VAT jest płacony przez przedsiębiorców od uzyskanego 
obrotu (sprzedaży). Podstawową stawką podatku VAT jest 23%. 

PODATKI POŚREDNIE  

INNE STAWKI VAT: 8%, 7%, 5%, 0%, ZWOLNIONY 

PODATEK AKCYZOWY – szczególny rodzaj podatku pośredniego 
od spożycia nakładanym np. na produkty tytoniowe i 
alkoholowe, energię elektryczną, kopaliny. Wszystkie wyroby i 
usługi będące przedmiotem podatku akcyzowego zostały 
wymienione w załączniku do ustawy o podatku akcyzowym. 



UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I 
ZDROWOTNE DLA OSÓB 

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPDOARCZĄ 



Ubezpieczenia społeczne - to rozwiązania prawne, mające na celu zapewnienie 
środków utrzymania ubezpieczonym i ich rodzinom w przypadkach czasowej lub 
trwałej niezdolności do pracy, niemożności zarobkowania lub też ograniczenia tej 
zdolności.  
 
Ubezpieczenia społeczne obejmują: 
 
1)ubezpieczenie emerytalne, 
2)ubezpieczenia rentowe, 
3)ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa zwane ubezpieczeniem chorobowym 
4)ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zwane 
wypadkowym. 
 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 



Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają 
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, 
rentowym i wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia 
wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania 
działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie 
działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej.  
 
Dobrowolnym jest ubezpieczenie chorobowe. 
 



ULGOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA OSÓB 
ROZPOCZYNJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: 

Uldze podlegają Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na 
podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów 
szczególnych, które:  
 
a) nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed 

dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły 
pozarolniczej działalności, 
 

b) nie wykonują działalności gospodarczej 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. 

 



STANDARDOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA 
OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: 

SKŁADKAMI TYMI OBJĘCI SĄ: 
• osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie 
przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie 
wymienionych w punkcie I,  
• twórcy i artyści,  
• osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w 
zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych,  
• wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,  
• osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie 
przepisów o systemie oświaty, 
• osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. 
 



 
STANDARDOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ W 2020 ROKU: 

 

 https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne 


