Proszę zapoznad się z materiałem, zrobid notatkę do zeszytu i odpowiedzied na pytania znajdujące
się na koocu
Odpowiedzi należy przysład do oceny w dowolnej formie (np. plik tekstowy, zdjęcie, skan ..)do
dnia09.04.21

Działalnośd gospodarcza cz.2
Rejestrowanie firmy
Podstawy prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
Podejmowanie, prowadzenie i zakooczenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w podstawowym zakresie reguluje Ustawa o
swobodzie działalności gospodarczej z dnia 6 sierpnia 2004 roku, z późniejszymi zmianami.
Szczegółowe przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej zawarte są w ustawie o
Krajowym Rejestrze Sądowym. Uszczegółowienie przepisów dotyczących prowadzenia działalności
reguluje szereg innych ustaw i rozporządzeo.
Zgodnie z pierwsza z wymienionych ustaw, przedsiębiorca może podjąd działalnośd gospodarczą po
uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji
Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez urzędy gminy.
Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczad w
oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i
organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwad się tym numerem w obrocie
prawnym i gospodarczym.
Przedsiębiorca wykonuje działalnośd gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji poszanowania
dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Jest obowiązany spełniad określone
przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące
ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony
środowiska.
Każdy przedsiębiorca musi uzyskad numer identyfikacyjny, zwany REGONEM. Składa się on z
dziewięciu cyfr, w których zakodowane są informacje o rodzaju działalności gospodarczej, siedzibie i
miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, formie organizacyjno-prawnej, sposobie
finansowania.
Przedsiębiorca zobowiązany jest również do oznaczania siedziby i miejsca poprzez umieszczenie
nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska podmiotu gospodarczego oraz zwięzłego określenia przedmiotu
działalności na pieczątkach lub drukach firmowych.
Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w
języku polskim zawierających:

1) firmę przedsiębiorcy i jego adres;
2) nazwę towaru;
3) inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległośd
za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków
bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następującychdanych:
1) firmy przedsiębiorcy;
2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.
Osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą powinny posiadad rachunek bankowy i
prowadzid operacje finansowe za pośrednictwem tego rachunku w każdym przypadku, gdy stroną
transakcji jest inny podmiot gospodarczy. O posiadaniu rachunku bankowego należy poinformowad
właściwy Urząd Skarbowy. W przypadku posiadania kilku rachunków należy wskazad, który z nich jest
podstawowy. Bank prowadzący rachunek podstawowy należy poinformowad o posiadaniu
rachunków w innych bankach a te inne banki – o nazwie banku, w którym znajduje się rachunek
podstawowy.
Podejmowanie, wykonywanie i zakooczenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na
równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.
W niektórych jednak przypadkach podjęcie działalności gospodarczej podlega reglamentacji co
związane jest z uzyskaniem koncesji lub zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności
reglamentowanej. Zezwolenia wymaga np. prowadzenie aptek, wytwarzanie środków medycznych,
sprzedaż alkoholu. Koncesja przyznawana jest uznaniowo i może dotyczyd, np. obrotu energią
elektryczną, organizowania pokazu ogni sztucznych.
Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnieo zawodowych
przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany
zapewnid, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez
osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnieo zawodowych.
Podjęcie działalności gospodarczej nakłada również na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia do
Zakładu Ubezpieczeo Społecznych (ZUS) oraz do odpowiednich organów inspekcji i kontroli, a także
podjęcia decyzji o formie prowadzenia ewidencji księgowej i naliczania podatku dochodowego.

Rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym i Urzędzie Gminy
Podjęcie działalności gospodarczej uwarunkowane jest uzyskaniem wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej (osoby fizyczne i wspólnicy spółki cywilnej) lub do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez sądy rejestrowe (pozostałe podmioty) Osoba fizyczna oraz wspólnicy spółki

cywilnej mogą podjąd działalnośd gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej.
Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z
zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowośd, w której przebywa
przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.
Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Ewidencję w sposób jawny prowadzi
się w systemie informatycznym. Wpis do ewidencji jest dokonywany na wniosek podejmującego
działalnośd gospodarczą.
Wniosek o wpis do ewidencji składa się na formularzu zgodnym z określonym wzorem urzędowym.
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:
− nazwę firmy przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada,
− numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
− oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeo przedsiębiorcy oraz adres, pod
którym jest wykonywana działalnośd gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalnośd poza
miejscem zamieszkania – adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został
utworzony;
− określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD),
− informacje o istnieniu lub ustaniu małżeoskiej wspólności majątkowej,
− informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta,
− dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile
przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa,
− wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, składa do akt ewidencyjnych poświadczoną przez
upoważnionego pracownika urzędu gminy kopię paszportu albo innego dokumentu
potwierdzającego jego tożsamośd i obywatelstwo.
Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek dotyczy
zmiany wpisu opłata wynosi 50 złotych. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy
prowadzącej ewidencję.
Wniosek o wykreślenie wpisu jest zwolniony z opłat.
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 14
dni od dnia wpływu wniosku.
Zaświadczenie o wpisie zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeo przedsiębiorcy, adres, pod którym jest
wykonywana działalnośd gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalnośd poza miejscem
zamieszkania – adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD).
Podmioty nie będące osobami fizycznymi, zobowiązane są przed podjęciem działalności gospodarczej
dokonad wpisu do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych w ustawie o Krajowym
Rejestrze sądowym. Przez pojęcie rejestru przedsiębiorców należy rozumied urzędowy wykaz osób
prowadzących działalnośd gospodarczą (przedsiębiorców) i zawierający dane, których wpisu wymaga
ustawa. Przepisy dotyczące rejestru przedsiębiorców stosuje się do następujących podmiotów:
− spółek jawnych,
− spółek partnerskich,
− spółek komandytowych
− spółek komandytowo-akcyjnych,
− spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
− spółek akcyjnych,
− spółdzielni,
− przedsiębiorstw paostwowych,
− jednostek badawczo-rozwojowych,
− przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez
zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
− towarzystw ubezpieczeo wzajemnych,
− innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalnośd gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do
rejestru,
− oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
− głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeo.
Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców umieszcza
się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach tego rejestru.
Wpis obejmuje dla każdego rodzaju przedsiębiorcy następujące dane:

− nazwę lub firmę, pod którą działa, a w przypadku osoby fizycznej – jej oznaczenie oraz nazwę, pod
którą wykonuje działalnośd gospodarczą,
− oznaczenie jego formy prawnej,
− jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej – również jej miejsce zamieszkania i adres,
− jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały – także ich siedziby oraz
adresy,
− oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego lub numeru w ewidencji działalności
gospodarczej,
− jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku przekształcenia lub
podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze
wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli
podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych
podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru
oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na
dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów,
− wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy
spółki cywilnej.
Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją
właściwością obszar województwa lub jego częśd.
Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis szczególny
przewiduje wpis z urzędu.
Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca
bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Rejestru dołącza się
uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory
podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta.
Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Nadanie przedsiębiorcy numeru statystycznego REGON
Poza wynikającym z ustawy obowiązkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców, przedsiębiorca
podejmujący działalnośd gospodarczą jest zobowiązany do dokonania dodatkowych czynności
rejestracyjnych, wynikających z odrębnych ustaw. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskad statystyczny numer identyfikacyjny
nadawany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. Funkcje takiego numeru spełnia numer
identyfikacyjny kodowany w systemie REGON. Jest to numer identyfikacyjny krajowego rejestru

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki
narodowej obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz
osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą oraz ich jednostki lokalne. Jest on prowadzony
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany. Tego rodzaju numer
nadawany jest na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej złożyd wniosek o wpis do
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej na druku RG-1.
Wniosek powinien zawierad następujące informacje:
− nazwę i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą
dodatkowo nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności,
− wykaz jednostek wyodrębnionych pod względem organizacyjnym, lokalnym i finansowym.
− formę prawną i formę własności, wykonywanej działalności, w tym rodzaj przeważającej
działalności,
− datę powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakooczenia działalności,
− nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten
organ numer,
− liczba pracujących.
Osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą składają wniosek w Urzędzie Statystycznym (lub
jego oddziale) działającym w województwie, na którego terenie osoba fizyczna ma miejsce
zamieszkania. Pozostali przedsiębiorcy wniosek w Urzędzie Statystycznym (lub jego oddziale)
działającym w województwie, na którego terenie mają siedzibę.
Urzędy Statystyczne udostępniają w swoich siedzibach druki wniosków i przyjmują wnioski o wpis do
rejestru podmiotów od przedsiębiorców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w
województwie, na którego terenie działają. Druki wydawane są nieodpłatnie, nie pobiera się także
opłat za przyjęcie wniosku. Wpis przedsiębiorcy do rejestru następuje na podstawie wniosku
składanego przez przedsiębiorcę na odpowiednim formularzu.
Do wniosku dołącza się wypis, wyciąg z rejestru lub zaświadczenie potwierdzające powstanie
przedsiębiorcy lub podjęcie działalności.

Otwarcie rachunku bankowego
Obowiązek posiadania rachunku bankowego i dokonywania rozliczeo za jego pośrednictwem dotyczy:
− przedsiębiorców, których miesięczne rozliczenia z jedną firmą osiągną 10.000 EURO (ok. 40.000 zł)
– wówczas rozliczenia z tą firmą w następnym miesiącu, już po przekroczeniu kwoty 1.000 EURO
(ok.4.000 zł) także muszą byd realizowane przez bank;
− przedsiębiorców, których obrót z innymi firmami przekracza 3.000 EURO (ok. 12.000 zł);

− niezależnie od wartości realizowanych transakcji, obrót bezgotówkowy za pośrednictwem banków
obowiązuje tych przedsiębiorców, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub
księgi handlowe oraz tych, którzy działają w formie spółek prawa handlowego.
Nie muszą natomiast dokonywad rozliczeo za pośrednictwem banków ci przedsiębiorcy, którzy są
opodatkowani w formie ryczałtu lub karty podatkowej, albo którzy notują zyski niższe niż 3.000
EURO.
Jeżeli przedsiębiorca otwiera rachunki w kilku bankach, to musi wskazad jeden z nich jako
podstawowy i poinformowad o tym (podając numery kont) wszystkie banki, a także urząd skarbowy i
ZUS.
Założenie rachunku bankowego odbywa się na wniosek przedsiębiorcy na podstawie umowy zawartej
z bankiem w formie pisemnej. Do wniosku wymagane jest dołączenie oryginałów oraz sporządzenie
kopii wszelkich możliwych dokumentów powstałych w trakcie rejestracji firmy: zaświadczenia o
wpisie do ewidencji, postanowienia o wpisie do KRS, decyzji o nadaniu numeru NIP, umowy spółki
cywilnej, jeśli taka została zawarta, decyzji o nadaniu numeru statystycznego REGON.
Załącznikiem do umowy rachunku bankowego jest karta wzorów podpisów osób upoważnionych do
dysponowania rachunkiem.

Zgłoszenie działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego
Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu w Urzędzie Skarbowym oraz otrzymują
numer identyfikacji podatkowej NIP. Ewidencja w Urzędzie Skarbowym odbywa się na podstawie
zgłoszenia ewidencyjnego (identyfikacyjnego). Uzyskanie numeru statystycznego NIP. Jest o tyle
ważne, że w toku naszej działalności przedsiębiorca ma obowiązek podawad NIP na wszelkich
dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązao podatkowych, a więc na wszystkich
fakturach i ofertach. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj
oraz liczbę opłacanych przez nas podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej
działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy, którzy będą
podatnikami podatku VAT lub akcyzowego oprócz zgłoszenia ewidencyjnego są obowiązani dokonad
zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu
tymi podatkami. Podatnicy VAT dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego w urzędzie skarbowym, w
którym będą opłacad VAT. Jeśli przedsiębiorca rezygnuje ze zwolnienia z podatku VAT (które może
mu przysługiwad ze względu na przewidywane obroty) lub gdy zwolnienie takie mu nie przysługuje,
to rejestruje się jako podatnik VAT na druku VAT-R. Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT,
będący jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej (np. spółki cywilne, jawne,
komandytowe) zgłaszają się w urzędzie tam, gdzie mają siedzibę lub miejsce wykonywania
działalności.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zgłaszają się w urzędzie, gdzie będą opłacad ten
podatek. Jest to urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia
roku podatkowego.

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia do Urzędu Skarbowego wykonywanej działalności w ciągu 7
dni od daty uzyskania wpisu do ewidencji składając, zawiadomienie o rozpoczęciu działalności
gospodarczej w dniu wymienionym w potwierdzeniu zgłoszenia.
Określa wybrany rodzaj opodatkowania podatkiem dochodowym oraz deklaruje czy będziemy
„vatowcami” czy też nie.
Jeżeli roczny obrót przedsiębiorcy nie przekroczy 80 tys. złotych, to jest on zwolniony z podatku
VAT. Powinien jednak w takiej sytuacji złożyd druk VAT-6, w przeciwnym razie ma obowiązek
wypełnid druk VAT-R i dokonad opłaty skarbowej w wysokości 40 zł. Jeżeli do tej pory przedsiębiorca
nie miał swojego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) do składanej dokumentacji powinien
dołączyd wypełniony druk NIP-3. W zgłoszeniu należy podad numer konta podstawowego i bank
prowadzący to konto.
Przedsiębiorca zobowiązany jest informowad organ podatkowy bez wezwania o umowach zawartych
z osobami zagranicznymi. Przedsiębiorca będący podatnikiem, jest obowiązany wyznaczyd osoby, do
których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi
podatkowemu pobranych kwot, oraz zgłosid imiona, nazwiska i adresy tych osób.
W celu rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym należy złożyd następujące
dokumenty (kserokopie):
1) osoby fizyczne
a) wypełniony formularz NIP – 1,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) REGON,
d) umowę rachunku bankowego.
2) spółki cywilne
a) wypełniony formularz NIP –1
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
c) REGON,
d) umowę rachunku bankowego,
e) umowę spółki cywilnej, zarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym,
f) umowę najmu lokalu.
3) inne spółki
a) wypełniony formularz NIP -2,
b) REGON,

c) akt notarialny o założeniu spółki,
d) postanowienie sądu rejestrowego o zarejestrowaniu spółki,
e) wypis z rejestru handlowego,
f) umowę rachunku bankowego,
g) umowę najmu lokalu.

Obowiązki przedsiębiorcy związane z ubezpieczeniem społecznym
Na podstawie ustawy z dnia 13 X 1998 r. o systemie ubezpieczeo społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887
z późniejszymi zmianami), osoby fizyczne, prowadzące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
pozarolniczą działalnośd gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoby prowadzące pozarolniczą działalnośd gospodarczą
są zobowiązane samodzielnie i bezpośrednio dokonad zgłoszenia do ubezpieczeo do właściwej z
uwagi na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jednostki organizacyjnej ZUS w
terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia. zgłoszenia dokonuje się na urzędowym
formularzu ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeo oraz ZUS ZFA – Zgłoszenie płatnika składek – osoby
fizycznej. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznad się z instrukcją oraz informacjami
zamieszczonymi na formularzu. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeo społecznych w terminie 7 dni od daty powstania
obowiązku ubezpieczenia.
Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeo społecznych pracownika należy do płatnika składek.
Przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek złożyd w ZUS zgłoszenie zatrudnienia
pracownika na druku ZUS-ZUA w terminie 7 dni od daty zatrudnienia.
Natomiast zgłoszenia do ubezpieczenia siebie samego przedsiębiorca musi dokonad osobiście.
Zgłoszeo do ubezpieczeo społecznych dokonuje się według wzoru ustalonego w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4.12.1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeo do
ubezpieczeo społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i
imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeo płatnika, deklaracji rozliczeniowych i
deklaracji korygujących oraz innych dokumentów.
Przekazywanie do ZUS zgłoszeo do ubezpieczeo społecznych może byd dokonywane w postaci
dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnionego przez ZUS płatnikom
składek (w przypadku od 5 osób zgłoszonych do ubezpieczenia) lub w formie wydruku z tego
programu ewentualnie papierowej w innych przypadkach.
Na podstawie pierwszego zgłoszenia zakładane jest konto ubezpieczonego. Oznacza się je numerem
ewidencyjnym nadanym osobie ubezpieczonej przez Rządowe Centrum Informatyczne
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Na koncie ubezpieczonego gromadzone
są informacje o wysokości wpłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne po
odprowadzeniu składki na otwarte fundusze emerytalne.

Zgłoszenie do ubezpieczeo zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej:
− numer PESEL i/lub NIP,
− serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
− nazwisko, imię pierwsze i drugie,
− nazwisko rodowe,
− datę urodzenia,
− obywatelstwo i płed, w przypadku cudzoziemca – posiadanie karty stałego lub czasowego pobytu
wydanej w związku z udzieleniem statusu uchodźcy,
− tytuł ubezpieczenia; w przypadku przedsiębiorców będzie to fakt prowadzenia działalności
gospodarczej,
− wymiar czasu pracy,
− stopieo pokrewieostwa lub powinowactwa oraz pozostawanie we wspólnym gospodarstwie
domowym z pracodawcą, zleceniodawcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalnośd,
− stopieo niepełnosprawności,
− stopieo niezdolności do pracy,
− wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
− posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty,
− adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres
zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres
zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.
Płatnik składek jest zobowiązany w terminie 7 dni powiadomid ZUS o każdej zmianie danych
ubezpieczonego zawartych w dotychczasowym zgłoszeniu. Rozliczenia składek dokonuje się składając
co miesiąc deklarację ZUS-DRA w terminie do 10 lub 15 dnia następnego miesiąca, w zależności od
ilości ubezpieczonych (nawet jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie podstawy wyliczenia
składki). Pracownicy, zatrudnieni przez przedsiębiorcę, muszą byd zgłoszeni do ubezpieczenia.

Zgłoszenie działalności gospodarczej do organów kontroli
Ustawa Kodeks Pracy nakłada na przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników obowiązek
zawiadomienia właściwego wojewódzkiego inspektora PIP i właściwego inspektora sanitarnego.
Organem powołanym do nadzoru nad higieną pracy w zakładach pracy jest Paostwowa Inspekcja
Sanitarna.

Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności,
właściwego paostwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej
działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożenia pisemnej informacji o
środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagao wynikających z przepisów bezpieczeostwa
i higieny pracy, dotyczących danej dziedziny działalności.
Paostwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z
wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.
Paostwowemu inspektorowi sanitarnemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy, wprowadzenie nowych
technologii, dopuszczania do obrotu materiałów mogących mied wpływ na zdrowie ludzi, jeżeli
stwierdzi, że mogłoby nastąpid zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.
Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej przedsiębiorca zobowiązany jest:
1) przestrzegad przeciwpożarowych wymagao budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażyd budynek, obiekt, lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze
zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
3) zapewnid osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeostwo i możliwośd ewakuacji,
4) przygotowad obiekt lub budynek do prowadzenia akcji ratowniczej,
5) ustalid sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia
Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska:
1) zabrania wprowadzania do gleby substancji szkodliwych,
2) zabrania przeznaczania na cele inwestycyjne gruntów rolnych wysokiej jakości i gruntów leśnych,
3) zobowiązuje przedsiębiorców emitujących substancje zanieczyszczające do powietrza
doprowadzenia pomiarów stężeo tych substancji,
4) upoważnia właściwe organy do ustalania w drodze indywidualnej decyzji rodzajów i ilości
substancji zanieczyszczających powietrze, dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza,
5) zobowiązuje przedsiębiorców do ochrony lasów przed szkodliwymi wpływami gazów, pyłów i
ścieków, powstających w związku z działalnością gospodarczą,
6) upoważnia wojewodę do określenia w drodze indywidualnych decyzji dopuszczalnego poziomu
hałasu lub wibracji przenikających do środowiska,
7) dopuszcza sprowadzanie z zagranicy odpadów (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) jedynie
po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (np. makulatura dla zakładów
celulozowo-papierniczych).

Ustawa Prawo wodne nakłada na przedsiębiorcę obowiązek uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
na gospodarcze korzystanie z wód. Przed wystąpieniem o takie pozwolenia przedsiębiorca musi
sporządzid operat wodnoprawny.

Formy i zasady opodatkowania przedsiębiorcy
Podatek dochodowy
Wybór formy opodatkowania przedsiębiorcy podatkiem dochodowym uwarunkowany jest
charakterem działalności jaką przedsiębiorca zamierza prowadzid.
Podatek dochodowy można płacid w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych (w przypadku, kiedy obowiązujące przepisy uprawniają do skorzystania tych
form płacenia) lub na tzw. zasadach ogólnych. Jeżeli przedsiębiorca planuje, że warunkiem uzyskania
przychodów z prowadzonej przez niego działalności, będą duże wydatki – wówczas korzystniejsze
może byd płacenie podatku dochodowego według skali progresywnej. Od 2004 r. można płacid 19%
podatek od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej (o ile spełnia się określone warunki).
Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym
Warunki opodatkowania. Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania. Jeżeli przedsiębiorca
nie zadeklaruje wyboru innej formy opodatkowania (tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
albo karty podatkowej lub według 19-procentowej stawki podatku), podatek dochodowy
odprowadzany jest według skali progresywnej.
Podstawa opodatkowania: Wysokośd podatku dochodowego płaconego według skali progresywnej
zależy od faktycznie uzyskanych dochodów. Podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli
nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Ustalenie podstawy opodatkowania
(ustalenie dochodu) odbywa się na podstawie zapisów dokonywanych w prowadzonej przez
właściciela firmy podatkowej księdze przychodów i rozchodów albo w księdze rachunkowej. Przed
obliczeniem podatku dochód ten można pomniejszyd o składki określone w ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeo społecznych, zapłacone bezpośrednio na własne
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe właściciela firmy oraz osób z nim
współpracujących. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica stanowid będzie
stratę. Strata z działalności gospodarczej podlega odliczeniu od dochodu z tego samego źródła w
latach następnych.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Warunki opodatkowania
Rozpoczynając działalnośd gospodarczą przedsiębiorca może płacid podatek w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokośd osiągniętych przychodów. W tym
przypadku ma obowiązek złożyd w Urzędzie Skarbowym oświadczenie w formie pisemnej w terminie
do dnia 20 stycznia. Jeżeli działalnośd rozpoczyna w trakcie roku, to do dnia poprzedzającego dzieo
rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że właściciel firmy postanowi

zmienid formę opodatkowania i poinformuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W
następnym roku prowadzenia działalności może korzystad z tej formy opodatkowania, ale tylko
wówczas, gdy przychody za rok poprzedni nie przekroczą kwoty 250 000 euro.
Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wykluczają możliwośd korzystania z opodatkowania w
formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zalicza się do nich np. prowadzenie aptek,
kantorów, lombardów, wykonywanie większości wolnych zawodów.
Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód.
Nie ma możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z
opodatkowania w formie ryczałtu nie ustala się dochodu, jednak może dokonywad odliczeo od
przychodu, np. o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeo społecznych.
Karta podatkowa
Karta ma zastosowanie do przedsiębiorców, którzy prowadząc działalnośd gospodarczą osiągają
niewielkie dochody.
Warunki opodatkowania
Podobnie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również karta podatkowa jest alternatywną
formą opodatkowania. Lista rodzajów działalności podlegających opodatkowaniu w formie karty
podatkowej jest bardzo obszerna. Decydując się na tę formę opodatkowania należy jeszcze przed
rozpoczęciem działalności złożyd wniosek na formularzu PIT – 16 właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego, który po jego rozpatrzeniu wyda decyzję, w której ustali wysokośd podatku
dochodowego.
Podatek od towarów i usług (VAT)
Płatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:
− mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują
we własnym imieniu i na własny rachunek czynności będące przedmiotem opodatkowania, o których
mowa w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich
wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas,
gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej, lub wykonujące
czynności maklerskie, czynności wynikające z zarządzania funduszami powierniczymi, czynności
wynikające z umów: agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa, komisu i innych usług o podobnym
charakterze,
− na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie odrębnych
przepisów importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone w części
lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną, lub

− uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę
czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z od-rębnymi
przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami, lub
− mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu za granicą, jeżeli wykonują czynności
podlegające opodatkowaniu, o których mowa w art.2 ustawy osobiście lub przez osobę upoważnioną
albo przy pomocy pracowników bądź przy wykorzystaniu zakładu lub urządzenia służącego
działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, lub
− będące usługobiorcami usług pochodzących z importu.

Ubezpieczenia gospodarcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Ubezpieczenie to system, który ma na celu pokrycie strat materialnych (ubezpieczenia majątkowe)
czy też dostarczenie koniecznych środków utrzymania w przypadku, gdy człowiek stał się trwale lub
częściowo pozbawiony możliwości zarobkowania (ubezpieczenia osobowe).
W Polsce istnieją różne rodzaje ubezpieczeo tworzące razem z instytucjami system ubezpieczeo.
Ogólnie ubezpieczenia dzielą się na:
− ubezpieczenia obowiązkowe, (np. ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne lub
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów)
− ubezpieczenia dobrowolne, mogące obejmowad w zasadzie każde ryzyko związane ze wszystkimi
dziedzinami życia.
Aby objąd dane ryzyko ubezpieczeniem pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeo musi
zostad zawarta umowa ubezpieczenia. Przez tę umowę zakład ubezpieczeo zobowiązuje się spełnid
określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, zaś ubezpieczający
zobowiązuje się zapłacid składkę.
Umowa powinna byd stwierdzona na piśmie w postaci polisy, legitymacji ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu ubezpieczenia.

Pytania
1. Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy w związku z podjęciem przez niego działalności
gospodarczej?
2. Do jakiego organu przyszły przedsiębiorca – właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa musi
złożyd wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej?
3. Jakie podmioty muszą uzyskad statystyczny numer identyfikacyjny?
4. Jakie występują rodzaje ubezpieczeo społecznych?
5.Po zapoznaniu się z materiałem nauczania aktami prawnymi w zakresie zgłoszenia działalności
gospodarczej do organów kontroli uzupełnij tabelę.
Nazwa organu kontroli
Paostwowa Inspekcja Pracy
Paostwowa Inspekcja Sanitarna
Inspekcja Handlowa
Paostwowy Inspektor Ochrony
Środowiska
Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

Zakres zgłoszenia

Opracowano na podstawie materiałów KOWEZiU

Zakres zgłoszenia

