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C Z Y M  J E S T  J E D N O O S O B O W A
D Z I A Ł A L N O Ś Ć  G O S P O D A R C Z A ?

1 .

cel zarobkowy - jest nastawiony na zysk,
ma charakter zorganizowany - np. wynajmowane są
pomieszczenia do jej wykonywania, jest prowadzony marketing,
wykonywana jest w sposób ciągły, zamierzających do
określonego celu,
działania mają charakter powtarzalny, wykonywana jest we
własnym imieniu i na własną odpowiedzialność kluczowym
znaczeniem w identyfikacji jednoosobowej działalności
gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią
związanego.

Według przepisów ustawy "Prawo przedsiębiorców" z dnia 6 marca
2018 roku art. 3 jest to "zorganizowana działalność zarobkowa,
wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły". 
Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to m.in:
 

 2 .  P R O W A D Z E N I E  D Z I A Ł A L N O Ś C I
B E Z  O B O W I Ą Z K U  R E J E S T R A C J I  

W  C E I D G

jest osobą fizyczną, a przychody z prowadzonej działalności nie
przekroczyły w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia - w 2022 to 1505 zł,
nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60
miesięcy.

Przedsiębiorca nie musi rejestrować własnej działalności gospodarczej,
kiedy:

nie musisz zgłaszać działalności gospodarczej w ewidencji
przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS,
nie musisz płacić z tego tytułu składek w ZUS,
nie musisz płacić zaliczek na podatek,
nie musisz prowadzić rozbudowanej księgowości a uproszczoną
ewidencję sprzedaży. 

Prowadzenie takiej działalności wiąże się z przywilejami:
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3 . J A K  Z A Ł O Ż Y Ć
F I R M Ę ?

osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - e-PUAP.

Każda czynność zarobkowa, którą wykonywana jest we własnym imieniu 
w sposób ciągły spełnia definicję działalności gospodarczej. Musi wtedy zostać
zarejestrowana. Niezależnie od tego, czy potencjalny przedsiębiorca zajmuje się
sprzedażą gadżetów na aukcjach internetowych, czy udziela korepetycji, czy
prowadzi jednoosobowy bar na weselach. Jeżeli te czynności dają stały przychód,
powinien je zalegalizować. Chcąc założyć jednoosobową działalność
gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1 na stronie ministerstwa lub 
e-PUAP. W zależności od tego, ile ma się czasu i gdzie aktualnie się znajduje,
przyszły przedsiębiorca ma cztery opcje na założenie wniosku. 
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W N I O S E K  C E I D G - 1
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Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności przyszły
przedsiębiorca nie miał nadanego numeru identyfikacji podatkowej
zostanie on wtedy nadany po rejestracji. NIP jest niezbędny do
prowadzenia firmy, ponieważ to nim przedsiębiorca się posługuje na
rynku, w przypadku bycia VAT-owcem. W kontakcie z urzędem
skarbowym, ZUSem. Jest również potrzebny przy rozliczeniu oraz
zawieraniu umów. Regon numer pod którym podmiot widnieje 
w Rejestrze Gospodarki Narodowej. Zarówno NIP jak i Regon
powinien znaleźć się na pieczątce firmowej.
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PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI 

S P Ó Ł K I  O S O B O W E ,  K A P I T A Ł O W E ,  C Y W I L N A
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W I E L K O Ś Ć
P R Z E D S I Ę B I O R S T W A
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rodzaj wykonywanej usługi,
wielkość zatrudnienia ,
wielkość (liczba ludności) miejscowości w której działalność jest prowadzona.

wydawania rachunków i faktur na żądanie klienta;
prowadzenie ewidencji zatrudnienia (jeśli zatrudniają pracowników),
rozliczenia zaliczek na podatek oraz składek ZUS od przychodów zatrudnionych
pracowników;
płacenia podatku w formie karty podatkowej do 7-ego dnia następnego miesiąca
za miesiąc poprzedni (za grudzień podatek należny wpłacić do 28 grudnia);
złożenia na formularzu PIT-16A do 31 stycznia rocznej deklaracji za poprzedni
rok podatkowy o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej 

informowania o wszelkich zmianach np. stanu zatrudnienia,
sporządzania wykazu składników majątku w przypadku likwidacji działalności
gospodarczej.

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania w Polsce. Wartość
płaconego podatku nie zależy od dochodu czy przychodu. Stawka karty jest ustalana
m.in. przez następujące czynniki:
 

Nie każdy mógł wybrać tą formę opodatkowania. W ustawie o zryczałtowanym
podatku pochodowym art.23 ust.1 możemy znaleźć kto się wliczał do tej formy np.:
szewc, fryzjer damski i męski, krawcowa, złotnik-jubiler czy ślusarz.

W sytuacji gdy podatnik, który uprzednio korzystał z tej formy opodatkowania i do
dnia 20 stycznia 2021 nie dokonał wyboru innej formy uznaje się, że będzie ją
stosował w kolejnym roku. Zaś przedsiębiorca, który chciałby zmienić formę
opodatkowania na kartę. Od 2022 roku nie ma już możliwości przejścia na kartę. 

Obowiązki rozliczających się kartą podatkową:

       i odliczonej w danym roku;

FORMY
OPODATKOWANIA

KARTA PODATKOWA
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RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

uzyskały przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości
nieprzekraczającej 2 mln euro (w 2022 limit ten w przeliczeniu na złotówki wynosi 9 188 200 zł) i

uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów
wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyły kwoty 2 mln euro.

prowadzenia apteki,
działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
zmiana działalności z samodzielnej na prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, wyjątek wytwarzanie energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
ze spółki z małżonkiem na prowadzoną w formie samodzielnie przez jednego lub każdego
małżonka,
z prowadzonej samodzielnie przez małżonka na prowadzoną samodzielnie przez danego
małżonka- jeżeli małżonek lub małżonka przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej
działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dosyć specyficzną formą opodatkowania, w przypadku
której przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe.
Jednak swego rodzaju rekompensatą są stosunkowo niskie stawki stawki ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%,
10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% i 17%, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.   

Tak jak w przypadku karty podatkowej nie każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać. Ryczałt jest
przeznaczony dla osób fizycznych uzyskujących przychód z pozarolniczej działalności (w tym spółki
cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych), które w roku poprzedzającym rok
podatkowy:

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia katalog działalności, które bezwzględnie nie
mogą korzystać z tej formy opodatkowania np.: 

Ryczałt jako formę opodatkowania można wybrać podczas rejestracji działalności gospodarczej na
druku CEIDG-1.  Natomiast podatnicy, którzy do tej pory korzystali z innej formy opodatkowania i chcą
zmienić od nowego roku podatkowego na ryczałt muszą ten fakt zgłosić do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód, a przypadku zmiany z
karty podatkowej - w terminie do 20 stycznia w roku podatkowym należny przygotować i złożyć w
Urzędzie Skarbowym pisemne oświadczenie lub aktualizację CEIDG-1. W sytuacji gdzy przedsiębiorca
chce pozostać na tej formie opodatkowania w kolejnym roku podatkowym, nie musi informować o tym
fakcie informować Urzędu Skarbowego. 
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posiadania i przechowywania dowodów zakupu,
prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
sporządzanie wykazu składników majątku w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z ograniczoną działalnością. 

Podatek okresowy i zeznanie roczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek dochodowy w przypadku opodatkowania ryczałtem płatnik powinien wpłacać
miesięcznie lub kwartalnie. W przypadku rozliczenia miesięcznego zaliczkę należny obliczyć 
i wpłacić na konto Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
 W sytuacji, gdy dzień ten przypada w weekend lub dzień wolny od pracy, wówczas zaliczkę
należy uiścić do najbliższego dnia roboczego. Natomiast rozliczenie kwartalne nie jest
dostępne dla każdego podatnika. Mogą z niego korzystać tylko i wyłącznie przedsiębiorcy,
których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody
spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej
równowartości 200 000 euro (w 2022 roku limit wynosi 918 820 zł). Wówczas zaliczkę
oblicza się i wpłaca na konto Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po
danym kwartale. 

Od zeznania za 2022 rok na skutek wprowadzenia w życie Polskiego Ładu nastąpiła zmiana
składania deklaracji. Nowy termin to od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego za rok
poprzedni.

Ewidencje prowadzone przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 
Podatnik opodatkowany na tej formie musi prowadzić następujące ewidencje:

PRZYKŁAD DEKLARACJI PODATKOWEJ PIT-28 
na następnych stronach vademecum
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Zasady ogólne jest to najczęściej wybierana forma opodatkowania w Polsce. Polega na
opodatkowaniu dochodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo według II stopniowej skali. 

DOCHÓD= PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 

W przypadku wybrania tej formy opodatkowania podatnik jest obowiązany prowadzić księgę
przychodów i rozchodów, w której ewidencjonuje przychody i rozchody. Ponadto na koniec roku
podatkowego musi sporządzić spis z natury wykazując w nim m.in. nabyte towary oraz materiały.

Zgłoszenie formy opodatkowania jako skali:

Skalę jako formę opodatkowania przedsiębiorcy mogą wybrać podczas rejestracji działalności
gospodarczej na druku CEIDG-1. Natomiast przedsiębiorcy, którzy do tej pory stosowali podatek
liniowy czy ryczałt mogą zmienić formę na zasady ogólne, począwszy do 20 dnia następującego
po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w nowym roku podatkowym, 
a w przypadku zmiany z karty - termin do 20 stycznia. Zmianę należy zgłosić poprzez pisemne
oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub poprzez zmianę w formularzu
CEIDG-1.

Zaliczki okresowe i zeznanie roczne:
Zaliczki na podatek dochodowy przy tym opodatkowaniu należy płacić w okresie miesięcznym lub
kwartalnym. Przy czym kwartalny sposób rozliczeń przysługuje jedynie małym podatnikom (czyli ci
u których sprzedaż w ciągu jednego roku podatkowego nie przekracza wartości 2 mln euro (w 2022
roku 9 188 000 zł) oraz przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Zaliczki należy
obliczyć i wpłacić na konto urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po okresie
rozliczeniowym (odpowiednio miesiącu lub kwartale). W przypadku, gdy wspominania data
przypada w dzień wolny (tj. sobotę, niedzielę, dzień wolny od pracy) wówczas zaliczkę należy
zapłacić w najbliższym dniu roboczym. Co ważne, w przypadku okresowych rozliczeń z tytułu
podatku dochodowego podatnik nie składa żadnych miesięcznych czy kwartalnych deklaracji.
Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji rocznej 
PIT-36. Ostateczny termin złożenia deklaracji do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. 

SKALA PODATKOWA
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PRZYKŁAD DEKLARACJI PODATKOWEJ PIT-36 
na następnych stronach vademecum
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PODATEK LINIOWY

W przypadku podatku liniowego przedsiębiorca opodatkuje dochód jedną stawką- 19% bez względu
na jego wysokość. Należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

DOCHÓD= PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 

W przypadku wybrania tej formy opodatkowania podatnik jest obowiązany prowadzić księgę
przychodów i rozchodów, w której ewidencjonuje przychody i rozchody. Ponadto na koniec roku
podatkowego musi sporządzić spis z natury wykazując w nim m.in. nabyte towary oraz materiały.

Zgłoszenie formy opodatkowania jako skali:

Podatek liniowy jako formę opodatkowania przedsiębiorcy mogą wybrać podczas rejestracji
działalności gospodarczej na druku CEIDG-1. Natomiast przedsiębiorcy, którzy do tej pory stosowali
inną formę opodatkowania mogą zmienić formę na zasady ogólne, począwszy do 20 dnia
następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w nowym roku
podatkowym, a w przypadku zmiany z karty - termin do 20 stycznia. Zmianę należy zgłosić poprzez
pisemne oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub poprzez zmianę w
formularzu CEIDG-1. Jeśli chce pozostać na tej formie, może na niej zostać i nie musi informować o
tym naczelnika urzędu skarbowego.

 Zaliczki okresowe i zeznanie roczne:
Zaliczki na podatek dochodowy przy tym opodatkowaniu należy płacić w okresie miesięcznym lub
kwartalnym. Przy czym kwartalny sposób rozliczeń przysługuje jedynie małym podatnikom (czyli
ci u których sprzedaż w ciągu jednego roku podatkowego nie przekracza wartości 2 mln euro 
w 2022 roku 9 188 000 zł) oraz przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
Zaliczki należy obliczyć i wpłacić na konto urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego
po okresie rozliczeniowym (odpowiednio miesiącu lub kwartale). W przypadku, gdy wspominania
data przypada w dzień wolny (tj. sobotę, niedzielę, dzień wolny od pracy) wówczas zaliczkę
należy zapłacić w najbliższym dniu roboczym. Co ważne, w przypadku okresowych rozliczeń
z tytułu podatku dochodowego podatnik nie składa żadnych miesięcznych czy kwartalnych
deklaracji. Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia
deklaracji rocznej PIT-36L. Ostateczny termin złożenia deklaracji do 30 kwietnia kolejnego roku
podatkowego.
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T E R M I N
P Ł A C E N I A

Z A L I C Z K I  N A
P O D A T E K
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PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną,
nie prowadzisz działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
NIP, jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś
płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego?
Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym
urzędzie skarbowym.

Wystarczy, że podasz:

Co to jest mikrorachunek podatkowy ?

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia
2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za
jego pomocą. 

LK oznacza liczbę kontrolną,
wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer
rozliczeniowy w NBP,
wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer
uzupełniający w NBP,
Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
Y=2, gdy użyjesz NIP,
po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP, 
na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

M I K R O R A C H U N E K
P R Z E D S I Ę B I O R C Y
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Podatek VAT po raz pierwszy został wprowadzony we Francji w 1954 roku. Jego rozpowszechnienie
wynikało z konieczności harmonizacji podatkowej państw należących do Unii Europejskiej i zostało
ustanowione za pomocą dyrektywy z 1967 roku. Natomiast w Polsce podatek VAT obowiązuje od
1993 roku. Dzięki "Vademecum Księgowego" dowiesz się, czym dokładnie jest podatek VAT i jakie
są zasady jego ustalenia.

Podatek od towarów i usług, czyli podatek VAT, jest daniną, która dotyczy zarówno
sprzedawców, jak i nabywców, ponieważ jego wartość jest doliczona do wartości netto tansakcji
kupna-sprzedaży.

 W rzeczywistości podatek ten jest przerzucony na konsumenta.Podatek VAT jest wprowadzony po
kolei na każdym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodaną. Przedsiębiorca,
rozliczając podatek, płaci zatem jego wysokość zależną od wartości netto sprzedaży. 
Co więcej, ma prawo odliczyć VAT pod warunkiem, że wydatek, z którym podatek jest powiązany, ma
związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną. Co do zasady podatek VAT powinien być
niedostrzegalny ekonomicznie (neutralny) dla przedsiębiorcy, który nie jest ostatecznym
konsumentem towarów lub usług.

Ważne!
Podatek VAT można obliczyć, wykorzystując w tym celu wzór matematyczny:

PODATEK VAT= CENA NETTO * STAWKA PODATKU

 Wyróżniamy dwa rodzaje podatku VAT:

a) naliczony, który występuje w fakturach zakupu materiałów i kosztów związanych z działalnością,

b) należny, który występuje w fakturach sprzedaży materiałów, wyrobów gotowych, towarów i usług.

Rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym:

VAT NALICZONY > VAT NALEŻNY NADPŁATA w Urzędzie Skarbowym
VAT NALICZONY< VAT NALEŻNY  ZAPŁATA różnicy do Urzędu Skarbowego
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do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

Terminy płacenia VAT:

        wysyłana jest ewidencja + deklaracja

Podatek VAT zaliczany jest do podatków pośrednich, a jego nazwa wynika ze sposobu
świadczenia. Nie jest on bezpośrednio płacony w Urzędzie Skarbowym. Jest to kwota, którą
widzimy na metce. 

dotyczy to  VATowców, którzy
rozliczają się miesięcznie

ewidencja - podatnik rozliczający się
kwartalnie wysyła część ewidencyjną    
 do 25 dnia miesiąca następującego        
 po każdym miesiącu,

deklaracja - podatnik rozliczający się
kwartalnie wysyła część deklaracyjną     
 do 25 dnia miesiąca następującego        
 po kwartale.

dotyczy to  VATowców, którzy
rozliczają się kwartalnie

odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 eksport towarów,
import towarów na terytorium kraju, czyli przewóz towarów z terytorium państwa trzeciego,
towary objęte remanentem likwidacyjnym,
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 
wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Co należny opodatkować podatkiem VAT?

Art.5 Ustawy o VAT wskazuje, że wśród czynności, które należny opodatkować podatkiem VAT,
wyróżnia się:

Kto jest podatnikiem podatku VAT?
Podatnikiem podatku od towarów i usług można zostać:

a) dobrowolnie poprzez rezygnację ze zwolnienia i rejestrację na druku VAT-R,
b) obowiązkowo przekraczając limit przychodów w wysokości 200 000 zł.

Jeśli firma rozpocznie działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego limit ten ulega
zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.
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FRAGMENT DEKLARACJI VAT-R:

Zwolnień nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz
podatników dokonujących dostaw:

 Świadczących usł. prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usł.
jubilerskie.

Podatnicy pozbawienia prawa do zwolnienia z VAT:

                  a)  wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
                  b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii  elektr., 
                  c) kosmetyków, kart do gry, wyrobów tytoniowych,
                  d) nowych środków transportu,
                  e) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.

Mały podatnik :

to podatnik podatku od towarów i usług u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą
podatku nie przekroczyła w poprzednim roku 1.200.000 euro  ( 5.513.000,00 zł)-2022

Będąc małym podatnikiem można wybrać metodę kasową rozliczeń polegającą na tym,
że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności.
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sprzedaży,
zakupu .

Art. 109 Podatnicy są zobowiązani prowadzić ewidencję zawierającą kwoty oraz dane
niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości podatku
należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego  oraz inne
dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Oznacza to, że podatnik VAT jest zobowiązany do prowadzenia rejestru VAT:

rejestr VAT sprzedaży w programie Comarch Optima

rejestr VAT zakupu w programie Comarch Optima
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Ewidencja sprzedaży 
tutaj wprowadzamy faktury sprzedaży, w celu wyliczenia

podatku należnego. Zapisy powinny być dokonywane
chronologicznie zgodnie z momentem powstania obowiązku

podatkowego.

Ewidencja zakupu
tutaj wprowadzamy faktury zakupu, w celu wyliczenia

podatku naliczonego. Zapisy powinny być dokonywane
chronologicznie zgodnie z momentem powstania obowiązku

podatkowego.

Stawki podatku VAT:
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P R Z E D S I Ę B I O R C Y

ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ

siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (lub tylko do
ubezpieczenia zdrowotnego);
członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego;
zatrudnione osoby, m.in. pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące, do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego albo tylko do ubezpieczenia
zdrowotnego;
członków rodziny zatrudnionych osób do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przy rejestracji firmy w urzędzie gminy lub miasta (wraz z wnioskiem CEIDG-1) możesz
też złożyć odpowiednio dokumenty i zgłosić:

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORCY:

a) ubezpieczenia społeczne:
        - emerytalne,
        - rentowe,
        - wypadkowe,

b) ubezpieczenie zdrowotne.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE PRZEDSIĘBIORCY:
jeśli przedsiębiorca przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, będzie mógł skorzystać
ze świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Musi jednak opłacać składki w terminie.
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Składki na ubezpieczenia społeczne nalicza się za przedsiębiorcę od 60% przeciętnego
wynagrodzenia. 

P R Z E D S I Ę B I O R C Y

ulgi na start,
preferencyjne składki,
mały ZUS+.

Jeśli jednak spełnisz warunki określone w przepisach, możesz skorzystać z:

Jeśli będziesz korzystać z ulg jako płatnik składek, musisz liczyć się z konsekwencjami -
będziesz mieć niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub w ogóle ich nie dostaniesz.
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Stawka zależna od osiągniętego przychodu

a) przychód do 60 000 zł                     podstawę na ubezpieczenie
zdrowotne stanowi 60% wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
w IV kwartale 2021    9%= 335,94 zł

b) przychód powyżej 60 000 do 300 000 zł                 podstawą na
ubezpieczenie zdrowotne stanowi 100% wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w IV kwartale 2021     9%=  559,89zł

c) przychód powyżej 300 000 zł               podstawę na ubezpieczenie
zdrowotne stanowi 180% wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r.   9%= 1007,81 zł       

Stawka zależy od osiągniętego dochodu.

a) skala podatkowa             podstawę stanowi dochód      9%= składka zdrowotna

b) podatek liniowy              podstawę stanowi dochód      4,9%= składka zdrowotna

W przypadku wystąpienia straty z działalności gospodarcze płaci się składkę                          
minimalną  w wysokości 270,90 zł– składka nie może być niższa niż 9%

minimalnego wynagrodzenia. 

SKŁADKA
ZDROWOTNA

KARTA PODATKOWA

I. Ustalenie składki na ubezpieczenie zdrowotne jest od wybranej formy opodatkowania:

Stała miesięczna kwota 270,90 zł

Opodatkowanie w formie karty podatkowej mogą wybrać wyłącznie podatnicy,
którzy korzystali z tej formy w 2021 roku.

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA

Stała miesięczna kwota
od stycznia do czerwca 559,89 zł
od lipca do grudnia 419,92 zł

RYCZAŁT

 podstawą na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 100% wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w IV kwartale 2021

ZASADY OGÓLNE
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R O Z D Z I A Ł  2
K A D R Y  P R Z E D S I Ę B I O R S T W A
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ZUS ZUA            służy do zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia. Zgłoszenia do
ubezpieczeń społecznych (i zdrowotnego) na formularzu ZUS ZUA dokonuje się w ciągu 7 dni od
daty powstania obowiązku ubezpieczeń np. od daty zatrudnienia pracownika. 

D E K L A R A C J E
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D E K L A R A C J E
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ZUS ZWUA           służy do wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń.
Wyrejestrowanie następuje z kodem tytułu ubezpieczenia, z którym pracownik był
zgłoszony do ubezpieczeń. 

D E K L A R A C J E
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ZUS ZCNA          służy do zgłoszenia danych o członku rodziny dla celów ubezpieczenia
zdrowotnego, a także do zgłoszenia utraty uprawnień do tego ubezpieczenia. 

D E K L A R A C J E
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D E K L A R A C J E
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DEKLARACJE ROZLICZENIOWE ZUS :
Płatnicy składek (pracodawcy) co miesiąc składają do ZUS następujące dokumenty
rozliczeniowe: 

ZUS DRA           deklaracja rozliczeniowa, służy do rozliczenia składek oraz wypłaconych         
w danym miesiącu świadczeń. 

ZUS RCA            imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych
świadczeniach, służy do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

ZUS RSA            imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w
opłacaniu składek, służy do wykazania wypłaconych świadczeń oraz przerw w opłacaniu
składek za pracowników. 

D E K L A R A C J E

PRZYKŁAD DEKLARACJI ZUS DRA, RCA, RSA 

na następnych stronach vademecum
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na okres próbny jest to umowa zawierana tylko raz na danym stanowisku.
Obowiązuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. To czas dla pracodawcy  i
pracownika, który pozwala na podjęcie decyzji o dalszej współpracy. 

na czas określony to umowa, która wygasa z upływem określonego terminu. Okres
zatrudnienia w tym przypadku nie może być dłuższy niż 33 miesiące, a tego typu
umowa może być zawierana z jednym pracownikiem aż trzykrotnie. 

na czas nieokreślony jest to umowa bezterminowa, dlatego stanowi najbardziej
stabilną formę zatrudnienia. 

umowa zlecenie jej przedmiotem jest wykonanie odpłatne lub nieodpłatne
określonej czynności na rzecz zleceniodawcy. Nie ma ograniczeń czasowych.
Może wiązać się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
oraz składki zdrowotnej. 

umowa o dzieło jest odpłatna i musi określać rodzaj dzieła, termin wykonania,
sposób i wysokość zapłaty. Umowa o dzło nie wiąże się z obowiązkiem opłacania
składek ubezpieczeniowych. 

RODZAJE UMÓW

 a) Umowa o pracę: 

 b) Umowy cywilnoprawne: 

c) Umowa agencyjna reguluje świadczenie usług pośrednictwa między stronami.     
Polega na zawieraniu umów z klientami na rzecz przedsiębiorcy, który daje takie
zlecenia. 
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20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 
26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 

Jest to  czas wolny od pracy, który przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę.
Jego zasady określa Kodeks Pracy. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika
dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Pracownik nie może
zrzec się prawa do urlopu. 

 Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego :

1) Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym    
 podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze
1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. 

2)Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku
kalendarzowym. 

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się
okresy poprzedniego zatrudnienia, a także tytuł ukończenia zasadniczej szkoły
zawodowej, szkoły średniej, policealnej oraz studiów wyższych. 

URLOP WYPOCZYNKOWY 
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Pracownikowi przysługują również świadczenia za czas, w którym jest niezdolny do wykonywania
pracy. W przypadku choroby, która trwa łącznie do 33 dni lub 14 dni  w przypadku pracownika, 

W przypadku wypadku w drodze do lub z pracy lub u kobiet w czasie ciąży pracownikowi
przysługuje 100% pensji. 

Wynagrodzenie za czas choroby nie przysługuje, gdy choroba trwa dłużej niż 33 dni w roku
kalendarzowym. W takim wypadku przysługuje mu zasiłek chorobowy określony  w przepisach
prawa.  

WYNAGRODZENIA :

Wynagrodzenie to świadczenie majątkowe przysługujące za wykonaną pracę, wypłacane jest
okresowo. 

 

       w wieku powyżej 50 roku ciągu roku kalendarzowego – przysługuje prawo do 80% wynagrodzenia     
j      jest to tzw. wynagrodzenie za czas choroby.  

 

SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA: 

Wypłata brutto to kwota całkowita, przed odliczeniem składek, obowiązujących przy zatrudnieniu na
umowę o pracę. Na wartość wynagrodzenia brutto składają się dwie rzeczy: faktyczna wypłata
pracownika netto oraz składki, które pracodawca musi odprowadzić w związku z zatrudnieniem.
Pensja, którą będzie otrzymywał pracownik to kwota netto, czyli „na rękę”. Pozostałą część stanowią
obowiązkowe składki.  
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zaliczkę na podatek dochodowy, czyli obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz
państwa. Jego wysokość uzależniona jest od dochodów, 

składkę na ubezpieczenie zdrowotne dzięki której pracownik może bezpłatnie
korzystać z państwowej opieki medycznej, 

składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czyli na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe i chorobowe. Z tych składek pracownik otrzymuje ewentualne
świadczenia z ZUS w przyszłości. 

Pracodawca musi odprowadzić od wynagrodzenia pracownika: 
 

 

Wysokość składek:
Składki ubezpieczeniowe podzielone są na dwie części. Jedna jest potrącana                         
z wynagrodzenia pracownika, a drugą opłaca pracodawca. Zobowiązany do ich
odprowadzenia jest pracodawca, który co miesiąc przelewa składki za pracownika 
do ZUS. 
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12% - w przypadku osób, których roczny dochód nie przekracza 120 000 zł;
32% - dla osób, które rocznie zarabiają więcej niż 120 000 zł.

składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.
składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,1%.

Oprócz tego od pensji odprowadzana jest również zaliczka na podatek dochodowy.
Wysokość podatku jest zależna od wysokości dochodów. Obowiązują dwie stawki:

Ponadto pracodawca jest zobowiązany opłacać:

PIT-2
Jest to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych, dotyczy m.in. pracowników zatrudnionych w ramach
umowy o pracę. Oświadczenie to należy złożyć, aby pracodawca mógł pomniejszać
miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Od 01.07.2022 r. wprowadzając Polski Ład 2.0 
 podatnik może złożyć oświadczenie PIT-2 maksymalnie trzem płatnikom, a nie tak jak
dotychczas tylko jednemu. W takim przypadku w oświadczeniu podatnik musi wskazać, 
 że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

- 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 jednemu
płatnikowi będzie to zatem kwota 300 zł, albo
- 1/24 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 dwóm
płatnikom będzie to zatem kwota 150 zł, albo
- 1/36 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 trzem
płatnikom będzie to zatem kwota 100 zł.

Należy pamiętać, że złożenie oświadczenia PIT-2 to prawo, nie obowiązek pracowniczy.
Oświadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązuje nie tylko w aktualnym rok
podatkowym, lecz także w następnych latach. W przypadku zmiany stanu faktycznego
zawartego w PIT-2 pracownik ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę.
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wynagrodzenie brutto     poszczególne składki społeczne  

(wynagrodzenie brutto        składki społeczne 13,71%)     9%   

(wynagrodzenie brutto        składki społeczne 13,71%        KUP)

(podstawa na podatek     12%) - kwota wolna od podatku        1 zł   
    

LISTA PŁAC
KROK PO KROKU

USTALENIE WYNAGRODZENIA BRUTTO
dodanie do płacy zasadniczej dodatków jeśli przewiduje je pracodawca

USTALENIE WYSOKOŚCI SKŁADEK SPOŁECZNYCH

E M E R Y T A L N A

R E N T O W A

C H O R O B O W A

R A Z E M  S K Ł A D K I  S P O Ł E C Z N E

9 , 7 6 %

1 , 5 0 %

2 , 4 5 %

=  1 3 , 7 1 %

 

USTALENIE WYSOKOŚCI SKŁADKI ZDROWOTNEJ

USTALENIE ZALICZKI NA PODATEK podstawa
na podatek

USTALENIE WYNAGRODZENIA NETTO
wynagrodzenie brutto         składki ZUS 13.71%        składka zdrowotna  
 zaliczla na podatek   
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na mocy porozumienia stron, taki sposób rozwiązania umowy wymaga jednak zgody
drugiej strony,
przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).

przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), może nastąpić z winy pracownika     
np. w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub z winy
pracodawcy w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia
podstawowych obowiązków wobec pracownika a także z przyczyn niezawinionych np.
z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika trwającej dłużej niż 1 miesiąc, 

z upływem czasu, na który była zawarta. 

Umowę o pracę można rozwiązać w następujący sposób:  

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej: 

       a) na okres próbny wynosi: 
            - 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 

            - 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 

            - 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

       b) na czas określony i na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu 
             zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 

            - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 

            - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 

            - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 
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śmierć pracownika, 
śmierć pracodawcy, 
trzymiesięczna nieobecność pracownika z powodu tymczasowego aresztowania, 
inne przypadki określone w przepisach szczególnych. 

WYGAŚNIĘCIE stosunku pracy z mocy przepisów kodeksowych powodują następujące
zdarzenia: 

 

OBOWIĄZKI STRON PRZY ROZWIĄZYWANIU UMOWY 
Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez
wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. 

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas
nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być
wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. 

Pracownik składający oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu
wypowiedzenia, nie ma obowiązku wskazywania przyczyny. Obowiązek ten ma natomiast
w razie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez
wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym 
pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. 
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PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY 
 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

ZUS
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PORTAL MINISTERSTWA FINANSÓW

OPTIMA COMARCH SA

DRUKI GOFIN 

        https://www.zus.pl/

        www.podatki.gov.pl

       pomoc.comarch.pl

        https://druki.gofin.pl/
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