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„Pogoń za okazjami bez uwzględniania
ograniczeń stwarzanych przez zasoby
obecnie kontrolowane” (Timmons 1999);
„Działania obejmujące identyfikację, ocenę
oraz eksploatację szans na wprowadzenie
nowych produktów i usług, sposobów
organizowania, rynków, procesów oraz
surowców poprzez organizację wysiłków w
sposób, jaki dotychczas nie występował”
(shane i Venkataraman 2000).
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przedsiębiorczość wymaga istnienia szans
rynkowych,
zakłada występowanie różnic pomiędzy osobami,
które powoduję odmienne możliwości
dostrzegania szans rynkowych,
ponoszenie ryzyka jest nieodłączną częścią
przedsiębiorczości,
proces przedsiębiorczy wymaga nie założenia
przedsięwzięcia biznesowego, lecz tworzenia
nowych kombinacji zasobów,
wprowadzanie innowacji – nie muszą one jednak
mieć charakteru przełomowego.

garażowa;
intelektualna – „tworzenie podstaw materialnego
bogactwa z niematerialnej wiedzy”;
przedsiębiorczość pasjonatów;
społeczna;
kobiet;
rodzinna;
międzynarodowa;
korporacyjna;
społeczności lokalnych.

2

2021-03-19








właściciel small businessu – osoba, która zakłada
przedsięwzięcie biznesowe i zarządza nim z
zamierzeniem osiągnięcia osobistych celów. Nie
odgrywa ono wielkiej roli w branży, ale stanowi
główne źródło dochodu i pochłania większość
czasu pracy właściciela;
przedsiębiorca – osoba, która podejmuje
przedsięwzięcie biznesowe i zarządza nim w celu
jego rozwoju oraz osiągnięcia zysku. Działania
wyróżniają się innowacyjnością i stosowaniem
zarządzania strategicznego.

W potocznym ujęciu to osoba podejmująca
się przedsięwzięcia dla celów zarobkowych;
Definicja przedsiębiorcy zawarta w art. 431
kodeksu cywilnego: „osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna, która nie
jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje
zdolność prawną, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową”. „Lub zawodową” oznacza, że
przedsiębiorcami są osoby wykonujące wolne
zawody.
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Art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców (do 29 kwietnia 2018
r. art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej) zawiera definicję sformułowaną na użytek
tej ustawy, zbliżoną do definicji kodeksowej, nie zawiera
jedynie elementu „działalności zawodowej”. Spółka cywilna
nie jest przedsiębiorcą, natomiast jej wspólnicy mają taki
status „w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej;
Art. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
„Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej, które prowadząc,
chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową
uczestniczą w działalności gospodarczej”[13]. W tym
przypadku kryterium to faktyczne uczestnictwo w
działalności gospodarczej[14].

motywacja osiągnięć – dążenie do ciągłego
doskonalenia, poprawiania własnych działań;
umiejscowienie poczucia kontroli:

◦ zewnętrzne – poszukiwanie przyczyn sukcesów i
porażek w czynnikach zewnętrznych (cecha te nie jest
uważana za cech rozwojowego przedsiębiorcy),
◦ wewnętrzne – wynikające z przekonania o możliwości
kształtowania własnego losu;






skłonność do podejmowania ryzyka;
pasja;
wytrwałość;
skłonności do analizy sytuacji i działania.
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perfekcjonizm;
nadmierna „twardość” albo „miękkość”, w
sposobie wywierania wpływu;
impulsywność;
brak autorytetów;
nadmierne poleganie na „sile wyższej”;
niechęć do eliminacji własnych słabych stron.

wiedza o sobie;
wiedza o biznesie;
wiedza o otoczeniu oraz sieciach powiązań;
wiedza o zarządzaniu małym
przedsiębiorstwem;
wiedza podnosi poziom konkurencyjności i
przyczynia się do poprawy efektywności.
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Subsydia w środowisku o silnej konkurencji
prowadzą do jej zmniejszenia czego
skutkiem jest spadek motywacji do
pozyskiwania wiedzy, a w konsekwencji
efektywności, ale jeśli będą przyczyną
pojawienia się nowych podmiotów w
środowisku o małej konkurencji mogą
wywołać wzrost motywacji do pozyskiwania
wiedzy na rzecz poprawy efektywności (NEI).

przeciążenia informacyjne;
nowe sytuacje i duża niepewność;
silne emocje;
presja czasu.
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Obszary wiejskie, jako miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej;
Ludność wiejska, jako podmiot prowadzący
działalność gospodarczą;
Czasami bierze się pod uwagę powiązanie z
produkcją rolną;
Generalnie brak jednolitej definicji.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARSTWA…

132 386

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

30 842

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

80 610

EDUKACJA

35 387

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA;…

15 351

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I…

50 453

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

128 407

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

59 056

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

37 159

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

41 767

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI…

58 133

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

117 485

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW…

411 529

BUDOWNICTWO

314 400

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

187 225

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

56 171
0
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Łącznie ponad 1,7 mln podmiotów
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Mikro przedsiębiorstwo to taki podmiot, który w
conajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:

◦ Zatrudniał mniej niż 10 pracowników oraz
◦ Roczny obrót netto ze sprzedaży nie przekraczał 2 000
000 euro lub suma aktywów bilansu nie przekraczała 2
000 000 euro



Małe przedsiębiorcstwo, gdy w conajmniej w
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

◦ Zatrudniał mniej niż 50 pracowników oraz
◦ Roczny obrót netto ze sprzedaży nie przekraczał 10 000
000 euro lub suma aktywów bilansu nie przekraczała 10
000 000 euro



Średnie przedsiębiorcstwo to taki podmiot, który
w conajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:

◦ Zatrudniał mniej niż 250 pracowników oraz
◦ Roczny obrót netto ze sprzedaży nie przekraczał 50 000
000 euro lub suma aktywów bilansu nie przekraczała 43
000 000 euro



Duże przedsiębiorstwo to taki podmiot, który:

◦ Zatrudnia ponad 250 pracowników oraz
◦ Roczny obrót netto ze sprzedaży przekracza 50 000 000
euro lub suma aktywów bilansu przekracza 43 000 000
euro
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ścisły związek pomiędzy przedsiębiorstwem a
przedsiębiorcą – wady i zalety;
brak kontroli zewnętrznej;
ograniczony krąg odbiorców – uzależnienie
od ich sytuacji finansowej;
mała dywersyfikacja działalności – obawy
przed nowymi;
brak możliwości zatrudniania specjalistów na
stałe;
Ale: np. ograniczona biurokracja.

Określenie zapotrzebowania na zasoby i
sposobu ich pozyskania;
Wybór formy prawnej przedsięwzięcia;
Wybór formy opodatkowania;
Określenie przedmiotu działalności (PKD);
Wybór nazwy przedsiębiorstw – działalność
jednoosobowa, spółka cywilna i spółka jawna
muszą zawierać nazwisko właściciela.
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surowce i materiały;
środki finansowe;
lokal;
zasoby niematerialne (wiedza, informacje,
umiejętności);

indywidualna działalność gospodarcza
(samozatrudnienie)
spółka cywilna
spółki handlowe
◦ spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz akcyjna)
◦ spółki osobowe (spółka jawna, partnerska,
komandytowa, komandytowo-akcyjna)
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jest najprostszą formą prowadzania działalności
jest przeznaczona dla osób fizycznych
rejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), możesz ją zarejestrować przez internet
nie wymaga minimalnego kapitału
księgowość zależy od formy opodatkowania
◦ przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek
liniowy) można prowadzić uproszczoną księgowość (Książka Przychodów i
Rozchodów), ale tylko wtedy, gdy w minionym roku przychody nie
przekroczyły kwoty 2 000 000 euro
◦ przy ryczałcie wymagana jest ewidencja ryczałtu
◦ przy karcie podatkowej nie ma obowiązku prowadzenia księgowości
przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania
powstałe w wyniku prowadzenia działalności
firma (nazwa) przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej
imię i nazwisko wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do
firmy innych elementów, np. określających profil działalności
przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności
przedsiębiorca jest podatnikiem PIT
przedsiębiorca może być podatnikiem VAT

Suma składek do zapłaty 1 431,48 zł
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Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o
ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik
lub domownik, który rozpoczyna
prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej lub rozpoczyna współpracę
przy prowadzeniu tej działalności, może
nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu
rolników

ubezpieczenie w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co
najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w
gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1
ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o
ubezpieczeniu społecznym rolników;
złożenie w KRUS oświadczenia o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w
terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności
gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu
rolnik nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
rolnik nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do
świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od
przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność
ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna
kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji (za rok 2020 wynosi
3540 zł).
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Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo
pozarolniczą działalność gospodarczą będzie
zobowiązany do opłacania miesięcznej
składki podstawowej na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze.
Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe,
chorobowe i macierzyńskie składka za te
osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości,
tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych,
którzy nie prowadzą pozarolniczej
działalności gospodarczej.

Od 1 lutego 2020 r. warunkiem jaki musi spełnić
przedsiębiorca, aby skorzystać z małego ZUS jest
osiągnięcie w poprzednim roku kalendarzowym
przychodu nie wyższego niż 120 tys. zł.
Działalność gospodarcza w poprzednim roku
kalendarzowym była prowadzona przez nie mniej
niż 60 dni kalendarzowych.
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne
można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w
ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych
prowadzenia działalności gospodarczej.
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w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
korzystałeś z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36
miesięcy
spełniasz warunki do płacenia obniżonych składek na
ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30%
minimalnego wynagrodzenia
rozliczasz się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystałeś ze
zwolnienia z VAT – ci przedsiębiorcy nie składają do urzędów
skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS
pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej
podstawy wymiaru składek
podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na
przykład jako wspólnik spółki jawnej
wykonujesz w ramach działalności gospodarczej te same
zadania, które wykonywałeś dla byłego bądź obecnego
pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku
kalendarzowym.

na zasadach ogólnych, według skali
podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%),
według stawki liniowej (19%),
ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych,
na zasadach karty podatkowej.
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Jako podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych musisz
w ciągu roku podatkowego:








ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze (np.
zakupy i sprzedaż) w podatkowej księdze przychodów i
rozchodów (PKPiR),
ewidencjonować przychody i koszty uzyskania przychodu
określone w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT),
prowadzić ewidencję wyposażenia i ewidencję środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów
pracowników,
sporządzać spis z natury w określonych terminach.

Podatek liniowy polega na tym, że bez względu na
wysokość dochodu osiąganego z działalności
gospodarczej, płacony jest podatek według stawki
19%. W podatku liniowym opodatkowaniu podlega
uzyskany dochód, czyli przychód pomniejszony o
koszty jego uzyskania.
Podatek liniowy wyklucza:
 rozliczenie wspólnie z małżonkiem albo
dzieckiem,
 możliwość uwzględnienia większości ulg
podatkowych.
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Prawo do wyboru tej formy opodatkowania mają jedynie
podatnicy, którzy:
 prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
 prowadzą działy specjalne produkcji rolnej - w tym
przypadku dochody ustalane są na podstawie
prowadzonych ksiąg.
Możesz wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, jeśli:
 działalność jest prowadzona samodzielnie,
 podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej,
 podatnik jest wspólnikiem spółki jawnej,
 podatnik jest partnerem spółki partnerskiej,
 podatnik jest komandytariuszem lub komplementariuszem
spółki komandytowej,
 podatnik prowadzi działy specjalne produkcji rolnej.

Jako podatnik rozliczający się podatkiem liniowym
musisz w ciągu roku podatkowego:
 ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze (np.
zakupy i sprzedaż) w podatkowej księdze
przychodów i rozchodów (PKPiR),
 prowadzić ewidencję wyposażenia i ewidencję
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych,
 prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów
pracowników,
 sporządzać spis z natury w określonych terminach.
 Jeśli przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły
co najmniej równowartość 2 mln euro, musisz przejść
na tzw. pełną księgowość - księgi rachunkowe.
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Ryczałt mogą stosować osoby fizyczne,
przedsiębiorstwo w spadku, spółki cywilne
osób fizycznych oraz spółki jawne osób
fizycznych. Przeznaczony jest dla małych
podmiotów, a jego zaletą jest m.in.
uproszczona księgowość.
Jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie
przekroczyły równowartości 250 000 euro.

20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów*
(m.in. lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik
dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz, nauczyciel
w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na
udzielaniu lekcji na godziny),
17% przychodów ze świadczenia m.in. usług: reprodukcji
komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży
hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej
przez internet i w formie tradycyjnej, parkingowych, związanych
z zakwaterowaniem, wydawniczych, zarządzania
nieruchomościami na zlecenie, wynajmu i dzierżawy środków
transportu bez kierowców lub załogi, fotograficznych,
poradnictwa dla dzieci dotyczących problemów edukacyjnych,
12,5% z tytułu umowy najmu, jeżeli roczne dochody z najmu
przekraczają 100 000 zł (od nadwyżki przychodów ponad tą
kwotę),

17

2021-03-19











8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od
przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży
napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu
umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o
podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł, świadczeniu usług
wychowania przedszkolnego,
5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót
budowlanych, sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,
znaczków pocztowych,
3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu
oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze
sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od
środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z
wykonywaną działalnością gospodarczą, usługi związane z produkcją
zwierzęcą, sprzedaż ryb z własnych połowów,
2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż
przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z
własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Jeżeli korzystasz z tej metody musisz
prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za
każdy rok podatkowy i wykaz środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych. Ewidencji przychodów nie musisz
prowadzić tylko w przypadku kiedy opłacasz
ryczałt z tytułu najmu prywatnego.
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Z możliwości rozliczania się kartą podatkową mogą
skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą
wybrane rodzaje działalności. Są to m.in.:
 handel detaliczny wyrobami spożywczymi, za
wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu
powyżej 15‰ oraz wyrobami nieżywnościowymi,
za wyjątkiem m.in. handlu paliwami silnikowymi,
 usługi gastronomiczne,
 usługi weterynaryjne i medyczne,
 usługi transportowe,
 usługi rozrywkowe,
 korepetycje.





Kwoty w zł ustalane przez Ministra Finansów,
Inwestycji i Rozwoju,
uzależnione od rodzaju działalności i
wielkości miejscowości, w których jest ona
prowadzona.
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Zwolnienie przedmiotowe VAT obejmuje między innymi:

◦ dostawy znaczków pocztowych, własnych produktów rolnych,
produktów spożywczych dla OPP, gotowych posiłków dla
pasażerów, usług świadczonych przez techników dentystycznych,
◦ usług w zakresie ochrony zdrowia oraz edukacji
◦ usług ubezpieczeniowych, udzielania kredytów
◦ Dokładna lista zwolnień przedmiotowych znajduje się w art. 43
Ustawy o VAT.

Zwolnienie podmiotowe (ze względu na obrót) dotyczy
sytuacji, w której podatnik nie przekroczył 200.000 zł
sprzedaży w danym roku podatkowym. Przy
rozpoczynaniu działalności w trakcie roku kalendarzowego
to, od jakiego obrotu VAT będzie konieczny, oblicza się
proporcjonalnie do ilości dni, jakie pozostały do końca
roku kalendarzowego. Po przekroczeniu limitu przejście
na VAT jest obowiązkowe.

Ogólnie stosuje się zasadę, że jeśli firma ma
wysokie koszty i jednocześnie jej klientami są
głównie firmy, to warto być podatnikiem
czynnym VAT. Jeśli zaś firma sprzedaje towar
konsumentom detalicznym i ma niskie
koszty, to lepiej skorzystać ze zwolnienia z
VAT.
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We wniosku CEIDG-1 musisz podać:
 twoje dane (imię, nazwisko, PESEL itd.)
 adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną
działalnością
 nazwę firmy
 kody PKD związane z zakładaną działalnością
 liczbę zatrudnianych pracowników
 dane dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 formę opłacania podatku dochodowego od osób
fizycznych
 adres przechowywania dokumentacji rachunkowej
wnioskodawcy
 informacje o rachunkach bankowych
 informację o ewentualnym pełnomocnictwie










Spółka cywilna nie jest „spółką" w rozumieniu przepisów prawa
handlowego. Na zewnątrz, czyli w stosunku do kontrahentów i
klientów, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej.
Oznacza to, że podmiotem wszelkich praw i obowiązków są
wspólnicy spółki.
Jest ona wspólnym przedsięwzięciem grupy podmiotów. Może to
być kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych (spółek) albo
połączenie tych dwóch grup. Przez umowę spółki wspólnicy
zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu
gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w
szczególności przez wniesienie wkładów.
Spółce nie przysługuje status przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami
są wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej.
Do założenia spółki nie jest wymagany kapitał.
Spółka cywilna może być przekształcona w każdą spółkę prawa
handlowego.
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informacja o wspólnikach
data i miejsce zawarcia umowy
nazwa i siedziba
okres funkcjonowania spółki
obszar działalności gospodarczej spółki
cel gospodarczy, który spółka ma realizować
sposób, w jaki chcemy osiągnąć ten cel np. poprzez wniesienie
wkładów
zakres działalności według PKD
informacja o wielkości wkładów
postanowienia dotyczące zmian treści umowy
kwestie podziału zysków i udziału w stratach
informacja o wspólnikach prowadzących sprawy spółki oraz o jej
reprezentantach i sposobie reprezentacji
postanowienia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy.

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status
przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy
spółki cywilnej. Spółka cywilna sama w sobie nie
podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Rejestracji
podlegają wspólnicy. Jeśli wspólnikami są osoby
fizyczne i nie są jeszcze przedsiębiorcami,
rejestrują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) dokonują
wypełniając oddzielny wniosek o wpis na
formularzu CEIDG-1. Wspólnik jest zobowiązany
uzyskać wpis przed podjęciem działalności w
ramach spółki.

22

2021-03-19


















zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki wniosek wraz z umową spółki składa się na
druku RG-OP we właściwym dla siedziby spółki
urzędzie statystycznym (wolny od opłat)
zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu
skarbowego i uzyskanie NIP spółki wniosek
należy złożyć na druku NIP-2 (wolne od opłat)
aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników
będących osobami fizycznymi
uzupełnienie w CEIDG informacji o NIP i REGON
spółki w terminie 7 dni od otrzymania tych
numerów - wniosek CEIDG-1.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką
handlową, posiadającą osobowość prawną.
Może być utworzona w każdym dopuszczalnym prawnie celu przez
jednego bądź więcej wspólników, jednak nie może być zawiązana
wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez
względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.
Ta forma prowadzenia działalności jest odpowiednia - na przykład - dla
wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad
prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego
wkładu.
Do założenia spółki z o.o. wymagany jest kapitał co najmniej 5 tys. zł.
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zawarcie umowy spółki
wniesienie przez wspólników wkładów na
pokrycie całego kapitału zakładowego
powołanie zarządu oraz ustanowienie rady
nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli
wymaga tego ustawa lub umowa spółki
wpis do rejestru przedsiębiorców KRS.

firmę i siedzibę spółki
przedmiot działalności spółki
wysokość kapitału zakładowego
określenie ilości udziałów przypadających na
jednego wspólnika
liczbę i wartość nominalną udziałów objętych
przez poszczególnych wspólników
czas trwania spółki.
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Założenie konta użytkownika na portalu S24 oraz stworzenie
profilu przedsiębiorstwa.
Rozpoczęcie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podpisanie dokumentów i wniosku przy użyciu:



Opłacenie wniosku:













◦ podpisu elektronicznego kwalifikowanego (podpis zakupiony od dostawcy
certyfikatów kwalifikowanych)
◦ podpisu Profilem Zaufanym (aby uzyskać taką możliwość należy
zarejestrować się na stronie Profilu Zaufanego).
◦ wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w
wysokości 250 zł. System S24 automatycznie wskaże ci numer rachunku
bankowego sądu rejestrowego, który jest właściwy dla siedziby twojej
spółki.
◦ opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym w wysokości 100 zł płatne na rachunek bieżący dochodów
sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.
◦ opłata manipulacyjna operatora płatności.

Złożyć oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego - Powinni
je podpisać wszyscy członkowie zarządu. Złożenie oświadczenia podlega
opłacie sądowej 40 zł.
Zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podstawą
opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o
koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
(opłata manipulacyjna nie podlega odliczeniu). Stawka podatku PCC od
umowy spółki wynosi 0,5%.
Uzyskać numery REGON i NIP, zgłoszenie płatnika składek do ZUS
Złożyć zgłoszenie NIP-8 w terminie 21 dni. Jeśli firma zamierza
odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, to termin skraca się
do 7 dni licząc od dnia, w którym powstał stosunek prawny
uzasadniający objęcie ubezpieczeniem (czyli na przykład od dnia
nawiązania stosunku pracy)
Złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT przed dniem, w którym
zostanie wykonana pierwsza czynność podlegająca opodatkowaniu VAT.
Powinno to zatem nastąpić zanim firma zacznie dostarczać towary lub
świadczyć usługi.
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Dochód spółki (przychód pomniejszony o koszty uzyskania
przychodów) jest opodatkowany podatkiem dochodowym od
osób prawnych (CIT) w wysokości 19%. Od 2019 roku niektóre
podmioty mogą korzystać z obniżonej do 9% stawki CIT. Dotyczy
to spółek osiągających przychody poniżej lub równe 1 200 000
euro. Podatek płaci się w terminie do 20 dnia następnego
miesiąca korzystając z druku CIT-2.
Zysk wypłacany wspólnikom, tzw. dywidenda rodzi obowiązek
zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych w wysokości 19%, Płacą go wspólnicy, ale za jego
pobranie odpowiedzialna jest spółka z o. o. Dywidenda
wypłacana jest w kwocie netto (pomniejszona o podatek).
Podatek musi być wpłacony do 20 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym został pobrany.

Wspólnicy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
(w spółkach kapitałowych) nie podlegają obowiązkowym
ubezpieczeniom społecznym, chyba że są wspólnikami w
jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zatem wyjątek stanowią jedyni wspólnicy w spółkach z o.
o. Wspólnicy w pozostałych spółkach kapitałowych
podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenia
społeczne, jeśli zatrudnieni są w spółce na przykład w
oparciu o umowę o pracę. Zupełnie inaczej wygląda forma
powiązania wspólnika z jednoosobową spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością, który nie powinien być
zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, z uwagi na to, że
łączył by on jednocześnie funkcję pracownika.
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podstawowa ze spółek osobowych; kodeks
spółek handlowych definiuje ją jako spółkę
osobową, która nie jest żadną inną spółką

druga ze spółek osobowych; ten rodzaj spółki
tworzą wspólnicy nazywani partnerami,
którzy będą wspólnie prowadzić działalność
zawodową (tzn. będą wykonywać wolny
zawód, np. adwokatów, księgowych, czy
dentystów)
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jej cechą charakterystyczną jest
występowanie dwóch typów wspólników,
których odpowiedzialność jest ukształtowana
w inny sposób; pierwszy typ wspólników to
komplementariusze – oni odpowiadają za
zobowiązania spółki całym swoim majątkiem
prywatnym w sposób nieograniczony; drugi
typ wspólników to komandytariusze – ich
odpowiedzialność za niezaspokojone
zobowiązania spółki jest ograniczona jedynie
do wniesionych przez nich wkładów

ostatni typ spółek osobowych (zgodnie z systematyką
zawartą w kodeksie spółek handlowych); często nazywa się
go nawet tworem pośrednim pomiędzy spółkami
osobowymi, a spółkami kapitałowymi, bowiem łączy w
sobie cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej; jej
cechą charakterystyczną jest występowanie dwóch typów
wspólników; pierwszy typ wspólników to
komplementariusze, którzy – analogicznie jak w spółce
komandytowej – odpowiadają za zobowiązania spółki
całym swoim majątkiem, a w zamian prowadzą jej
codzienne sprawy i są uprawnieni do reprezentowani
spółki w relacjach z innymi podmiotami; drugi typ
wspólników to akcjonariusze, którzy co do zasady nie
prowadzą spraw spółki, ale dzięki temu nie ponoszą
odpowiedzialności za jej zobowiązania
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jeden z dwóch typów spółek kapitałowych;
jest to najbardziej złożona struktura ze
wszystkich spółek handlowych, dlatego
zwykle wykorzystuje się ją do prowadzenia
działalności gospodarczej na dużą skalę; jej
obowiązkowymi organami są: walne
zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd spółki
oraz rada nadzorcza; wspólnicy tego typu
spółki handlowej nazywani są
akcjonariuszami.

sprzedaż bezpośrednio w gospodarstwie („przy drzwiach”) - konsumenci w
dowolnym terminie i o dowolnej porze dnia kupują produkty na miejscu z
gospodarstwa,
sprzedaż na targowisku rolnym - rolnik wynajmuje miejsce na targu,
sprzedaje
produkty w określone dni tygodnia i godziny lub codziennie,
sprzedaż na poboczu drogi - dotyczy zwykle produktów sezonowych,
zwłaszcza owoców i warzyw, forma nie wymagająca angażowania dużego
kapitału jednak warunki sanitarne i bezpieczeństwa sprzedaży są
niekorzystne,
sprzedaż bezpośrednio do domu konsumenta („pod drzwi”) - produkty
dostarczane często stałym konsumentom, którzy składają zamówienie na
określony rodzaj i ilość produktu na określony dzień dostawy. Taka forma
sprzedaży wymaga posiadania odpowiedniego transportu,
sprzedaż przez Internet- realizowany w różnych formach, w tym poprzez
indywidualny dowóz lub wysyłkę do konsumenta,
sprzedaż w formie „zbieraj sam”- kupujący ma możliwość zbioru
bezpośrednio z pola u rolnika, stosuje się ją przy zbiorze owoców miękkich
zwłaszcza truskawek, owoców pestkowych, jabłek, gruszek, śliw. Sady muszą
być wyposażone w odpowiednie drabiny i pojemniki ułatwiające zbiór.
sprzedaż sąsiedzka - („od rolnika do rolnika”) - może dotyczyć zarówno
produktów roślinnych np. zbóż, siana, jak też produktów na potrzeby
gospodarstwa domowego, których rolnik sam nie produkuje tylko nabywa u
sąsiada.
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Wytwarzanie i sprzedaż bezpośrednia produktów roślinnych lub
zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) pochodzących z
własnego gospodarstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym (Ustawa z dn.26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od
osób fizycznych), natomiast wyrób i sprzedaż produktów roślinnych lub
zwierzęcych przetworzonych jest działalnością gospodarczą. Obecnie
trwają prace nad projektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
który przewiduje umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej produkcji i
sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w niewielkim zakresie.
Projekt ustawy przewiduje sprzedaż przetworzonych produktów (np.
pieczywo, dżemy, soki, kompoty, sery) do określonej kwoty przychodu
wolnej od podatku i jednocześnie wyłączenie takiej sprzedaży żywności
przez rolników z zakresu pojęcia działalności gospodarczej w ramach
ustalonego limitu przychodu. Celem tych zmian ma być otwarcie drogi
do zrzeszania się rolników produkujących żywność przetworzoną, co
przyczyni się do ulepszania procedur wytwarzania żywności i
podniesienia jej jakości.

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców: Nie
stanowi działalności gospodarczej działalność
wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód
należny z tej działalności nie przekracza w żadnym
miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o
którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z
2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. …), i która w
okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała
działalności gospodarczej.Zobacz więcej:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dzialalnosc-bezrejestracji-jak-wyglada-w-praktyce
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