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ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ – jednoosobowa działalność gospodarcza

Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w
Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sama rejestracja
jest bezpłatna, a wizyta w Urzędzie Gminy może okazać się niezbędna.

Przed przystąpieniem do rejestracji, warto omówić podstawowe cechy jednoosobowej działalności
gospodarczej. Na ten sposób prowadzenia działalności decyduję się najwięcej osób, jak można sądzić
z dwóch powodów – szybkość założenia oraz koszty tej czynności.
Zaletą bycia przedsiębiorcą jest możliwość samoorganizacji swojej pracy (jesteśmy dla siebie żaglem i
okrętem), możliwość zaliczania wielu wydatków firmowych w koszty – co obniża podstawę
opodatkowania, a także odliczenia podatku VAT (jeśli zarejestrujemy się jako czynny VAT-owiec) oraz
często lepsze warunki finansowe niż pracując na etacie. Niewątpliwie, jest to również szansa dla osób
bezrobotnych aby powrócić na rynek pracy.
Natomiast wadą jest odpowiedzialność – przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za
zobowiązania firmy. Przedsiębiorca sam musi zapłacić ZUS i to bez względu na to czy ma dochody
czy też nie. Ponadto przedsiębiorca jest wówczas nieustannie w pracy, w pierwszym etapie czas
pochłania organizacja i poszukiwania klientów, później ich utrzymanie, a także rozwój firmy.

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie
będąca osobą prawną, ale mająca zdolność prawną. Właściciel firmy może nią swobodnie
rozporządzać, a więc na przykład sprzedać, darować czy zapisać w testamencie. Każdy
przedsiębiorca działa pod firmą, którą ujawnia w rejestrze i która powinna odróżniać się od firm innych
przedsiębiorców. Co do zasady, firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, ale można do niej
dodać określenie wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy lub pseudonim. Zgodną
z prawem nazwą będzie zatem na przykład firma "ABC Jan Kowalski". Należy przy tym jednak
pamiętać, że firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy,
przedmiotu jego działalności czy miejsca działania.

Teoretycznie działalność gospodarczą można podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Trzeba tylko pamiętać, że aby wykonywać niektóre
rodzaje działalności niezbędne jest uzyskania koncesji, albo posiadanie (lub zatrudnienie osób)
odpowiednich zezwoleń/certyfikatów.

Po wstępnym przedstawieniu czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza przedstawimy krok po
kroku jak ją założyć:

1. Przed przystąpieniem do rejestracji w CEIDG należy przygotować dane takie jak:
a) Imię i nazwisko
b) PESEL
c) Adres zamieszkania
d) Nazwę firmy
e) Adres siedziby firmy
f) PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
g) Formę opodatkowania
h) Ewentualnie adres biura rachunkowego (FINACCO Sp. z o.o. ul. Wodna 26/1, 58-100 Świdnica)

O ile podpunkt a-e nie sprawi trudności, o tyle na uwagę zasługują podpunkty f i g. Polska
Klasyfikacja Działalności (PKD) jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym
podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty
gospodarcze).
PKD składa się z pięciu poziomów:
 poziom pierwszy – SEKCJA – oznaczony jest symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną

zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze
sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;

 poziom drugi – DZIAŁ – oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną
zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech
mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy
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rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów
międzygałęziowych);

 poziom trzeci – GRUPA – oznaczony jest trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272
grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu
produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy
tych usług;

 poziom czwarty – KLASA – oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615
grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia
specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;
do tego poziomu klasyfikacja PKD-2007 jest zgodna z klasyfikacją NACE Rev.2 . Odrębność
pojawia się na następnym poziomie:

 poziom piąty – PODKLASA - oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i
obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności
charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej.
Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w
stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Dla przykładu: K. 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Jeśli natomiast chodzi wybór formy opodatkowania, to jednoosobowa działalność gospodarcza
może być rozliczana na zasadzie:

A. Karta podatkowa – to najprostsza forma rozliczeń, nie wymaga prowadzenia ksiąg,
składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania
zaliczek na podatek dochodowy. Ta forma rozliczenia jest mocno ograniczona, nie każdy
może z niej skorzystać. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają
corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen
konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku
poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ich
wysokość uzależniona jest m.in. od:
1. rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
2. liczby zatrudnionych pracowników,
3. liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.
Wadami tej formy rozliczenia jest:
 brak możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem,
 nie można korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o

pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi
specjalistyczne,

 aby rozliczać się w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków dot.
zarówno formy prowadzenia działalności jak i liczby zatrudnianych przy działalności osób.

B. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Podstawę opodatkowania stanowi
przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Formę tą reguluje ustawa z dnia 20
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.)
W formie ryczałtu nie mogą być opodatkowane przychody osób:
 opłacających podatek w formie karty podatkowej,
 korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku

dochodowego,
 osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 prowadzenia aptek,
 działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),
 działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż: lekarz, lekarz

stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka,
tłumacz oraz nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na
udzielaniu lekcji na godziny,

 świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
 działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
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 wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych
przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

 podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności
wykonywanej:
 samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego

lub każdego z małżonków,
 samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez

drugiego małżonka jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu
prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

 rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co
najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub
w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub
spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub
spółki. Jeżeli podatnicy nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub
obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności zawiadomić urząd
skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z
opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy
podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska
przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo
do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego
przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych
zasadach.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
20% - przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
17% - przychodów ze świadczenia usług:
 reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 22.33.10),
 pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.10.30), pośrednictwa w

sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.30.30),
pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 50.40.30),

 pośrednictwa w handlu hurtowym (PKWiU grupa 51.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2
do ustawy,

 hoteli (PKWiU grupa 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne
miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2),

 parkingowych (PKWiU 63.21.24), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU 63.21.25-
00.10), pilotowania (PKWiU 63.22.12), organizatorów i pośredników turystycznych
(PKWiU grupa 63.3),

 w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie (PKWiU 70.32), z
zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

 wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu pozostałych środków
transportu (PKWiU 71.2),

 doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1), w zakresie
oprogramowania (PKWiU 72.2), przetwarzania danych (PKWiU 72.3),

 pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50.2), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 74.70.11), fotograficznych (PKWiU 74.81), z
zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, przyjmowania telefonów (PKWiU 74.83.11),
powielania (PKWiU 74.83.12), organizowania wystaw, targów i kongresów(PKWiU
74.84.15), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

 poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKWiU 85.32.13), opieki
społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU 85.32.14),
opieki społecznej związanych z przystosowaniem zawodowym (PKWiU 85.32.15)

8,5%:
 przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty stanowiącej równowartość 4 000

euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 % przychodów,
 przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej

w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt
1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,

 przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU
75.25.11),
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 przychodów ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy
wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole (PKWiU 80.10.11 ex),

 przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi
oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU 92.53),

 przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z
materiału powierzonego przez zamawiającego,

 prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym,
5,5% przychodów:
 z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków

taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów

komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej,
znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

3,0% przychodów:
 z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o

zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 z działalności usługowej w zakresie handlu,
 ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską

Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą
zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych),

 z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych
surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz
prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

 o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,
 z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych

w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników
majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z
wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g
ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1 500 zł, nie ujętych w ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej
działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności
gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w
którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło
sześć lat.

Do wad tej formy opodatkowania zaliczymy brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie
roku podatkowego, brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem a także to, iż bywa
często nieopłacalną formą rozliczenie z fiskusem.

C. Podatkowa księga przychodów i rozchodów - podstawę opodatkowania stanowi przychód
pomniejszony o koszty jego uzyskania. Zasady funkcjonowania tego rodzaju rozliczenia
zawarto w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a techniczne aspekty jej prowadzenia w
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).
Formę tą można wybrać niezależnie od rozmiarów prowadzonej działalności. Jej niewątpliwą
zaletą jest opodatkowanie dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania
przychodu. Ponadto mamy możliwość rozliczania się według skali podatkowej (18% i 32%)
lub liniowo 19%. Przy czym należy pamiętać, iż wybierając metodę liniową nie mamy
możliwości korzystania z ulg i odliczeń, a także nie możemy rozliczać się ze
współmałżonkiem.
Do wad tej formy opodatkowania można zaliczyć potrzebę orientowania się w zawiłości
przepisów prawa podatkowego (lub zlecić księgowość firmie), a także konieczność
systematycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych, sporządzania rejestrów
itp. – oczywiście problem ten odpada, gdy księgowość zlecamy.

D. Pełna księgowość – jest najbardziej zaawansowaną i sformalizowaną formą ewidencji
księgowej. Zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych) regulują przepisy
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ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz.
694 ze zm).
Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce
sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek

cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu
Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

 osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz
spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i
operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w
walucie polskiej 1 200 000 euro.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości oraz firmy, które
dobrowolnie wybrały taką formę obowiązane są stosować określone ustawą zasady
rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy.
Jeśli chodzi o  stawki podatkowe, to są one takie same jak w przypadku uproszczonej
księgowości (podatkowej księgi przychodów i rozchodów) – dla podmiotów nieposiadających
osobowości prawnej, natomiast dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek
akcyjnych wysokość stawki podatku CIT wynosi zawsze 19%.
Ta forma rozliczania się z fiskusem nie jest korzystna dla małego podmiotu, jednak im firma
staje się większa, tym bardziej powinien przedsiębiorca się z nią zapoznać, ponieważ daje
ona większą kontrolę nad tym co dzieje się w firmie, pozwala na kontrolę kosztów, która jest
utrudniona przy prowadzeniu PKPiR.

Jeśli w procesie prowadzenia działalności gospodarczej uznamy, iż wybrana przez nas forma
opodatkowania jest niekorzystna, mamy co roku możliwość zmiany tej formy, jednak wówczas
musimy zgłosić nasz zamiar do 20 stycznia danego roku do urzędu skarbowego.

2. Jeśli już dokonaliśmy powyższych wyborów, możemy przystąpić do wypełnienia formularza
rejestracyjnego:

W rubryce 01. zaznaczamy pierwsze okienko 1-wniosek o wpis do CEIDG:

Rubryka 02. jest wypełniana przez urząd.

Zaznaczamy pola w rubryce 03., ponieważ dokonujemy w nim wpisów:
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Pola w rubryce 03 wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym, z dokumentu tożsamości. Ponieważ
nastąpiła zamiana od 2012 roku i osobą fizycznym NIP nie jest przyznawany, toteż nie posiadając
tego numeru należy w rubryce 03 punkt 4 zaznaczyć „Nie posiadam numeru NIP”; natomiast
podczas rejestracji nowej firmy nigdy nie posiadamy numeru REGON, stąd analogicznie jak w
rubryce 03 punkt 4 wypełniamy rubryce 03 punkt 5 zaznaczając „Nie posiadam numeru REGON”.

Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego numeru NIP powinien we wniosku o
wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności
gospodarczej, NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w
CEIDG automatycznie. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem
identyfikacyjnym w CEIDG oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z
administracją podatkową jest numer NIP.

W rubryce 03 punkt 15 – oświadczenie to dotyczy prawomocnych wyroków, które nie uległy
zatarciu oraz obowiązującego zakazu wykonywania działalności regulowanej orzeczonego decyzją
administracyjną właściwego organu. Oświadczenie dotyczy działalności gospodarczej, której
wykonywanie zostało zgłoszone lub jest zgłaszane w składanym wniosku o wpis do CEIDG.
Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia. Złożenie oświadczenia potwierdzającego (zaznaczenie znakiem „x” pola „tak,
składam oświadczenie”) jest warunkiem uznania poprawności wniosku. Brak oświadczenia albo
oświadczenie przeczące (zaznaczenie znakiem „x” pola „nie składam oświadczenia”) skutkuje
uznaniem wniosku za niepoprawny i brakiem wpisu do CEIDG.

Pole 03.1. i 03.2. – Osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą wykonywać
działalność gospodarczą w Polsce o ile spełniają warunki określone w art. 13 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA/EOG oraz
Konfederacji Szwajcarskiej nieposiadający obywatelstwa polskiego wypełniają wniosek tak jak
obywatele polscy, podając posiadane obywatelstwa. Obywatele innych państw, nie posiadający
obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA/EOG albo Konfederacji
Szwajcarskiej, wypełniają, zgodnie ze stanem faktycznym, w rubryce 03 pola 03.03.1 oraz 03.03.2.
Obowiązani są również przedłożyć do wglądu oryginał (w przypadku wniosku składanego w
urzędzie gminy) albo zeskanowany obraz (w przypadku wniosku składanego elektronicznie)
dokumentu przyznającego status, o którym mowa w art. 13 ust. 2 albo 4 albo 5 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej.
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Kolejno uzupełniamy dane zawarte w rubryce 04. – adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wypełniamy wszystkie powyższe pola, prócz rubryki 11 – opis nietypowego miejsca, chyba, że
zachodzi taka potrzeba, wówczas należy wypełnić rubrykę 11. Adres nietypowy należy podawać z
największą możliwą dokładnością. W przypadku m. st. Warszawa podać nazwę dzielnicy, a w
przypadku Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia - nazwę delegatury miasta (dawnej dzielnicy).
Adres będzie publikowany na stronie internetowej CEIDG wyłącznie wtedy, kiedy jest miejscem
wykonywania działalności gospodarczej.

Rubryka 05. możemy, ale nie musimy wypełniać, robimy to wyłącznie wtedy, gdy adres
zameldowania jest inny niż zamieszkania wnioskodawcy:

Jeśli jednak zaznaczymy rubrykę 05., to wówczas należy wypełnić pozostałe pola.

Następnie wypełniamy rubrykę 06:

W tym miejscu wpisujemy nazwę naszej firmy, pamiętając o tym, że zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy
pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej
prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Firma przedsiębiorcy (nazwa firmy) powinna
się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym
samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy,
przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Wypełnienie
wszystkich pól w rubryce jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego
przedsiębiorcy.

W polu 06.1 wpisujemy liczbę osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie
wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. Do pracujących zalicza się:
osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców tj. właścicieli jednostek
prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) oraz osoby
pracujące na własny rachunek (osoby, które prowadzą własne gospodarstwo rolne albo prowadzą
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działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniając pracowników najemnych), osoby
wykonujące pracę nakładczą. Oznacza to, iż jeśli będziemy jedynymi pracującymi, nikogo nie
będziemy zatrudniać, wówczas wpiszemy 1.

W polu 06.2 wpisujemy liczbę osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

W polu 06.3 wykorzystujemy ustalone wcześniej kody PKD, przy czym w pozycję 1. wpisujemy
PKD naszej podstawowej działalności. Może się zdarzyć, że 9 pozycji okaże się za małą liczbą,
wówczas kontynuujemy wypisywanie na formularzu CEIDG-RD (tych formularzy wypełniamy tyle
ile trzeba). Pamiętajmy, im więcej PKD wpiszemy tym lepiej, gdyż jeśli jakiegoś rodzaju
działalności nie wpiszemy, wówczas będziemy musieli zgłosić rozszerzenie do CEIDG, aby
wykonywać taką niezarejestrowaną działalność.

Kolejno wypełniamy rubrykę 07 – nazwa skrócona:

W polu tym należy podać nazwę skróconą (max. 31 znaków). Wypełnienie pól w rubryce jest
obowiązkowe dla wniosku o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie
działalności gospodarczej. Nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS. W przypadku braku
nazwy skróconej należy podać imię i nazwisko.

Kolejna rubryka (08.) dotyczy daty rozpoczęcia działalności:

W polu tym należy podać faktyczną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Nie
może być ona wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1. Przedsiębiorca ma prawo we
wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień
złożenia wniosku. Wypełnienie rubryki jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego
przedsiębiorcy.

Rubryka 09. dotyczy danych kontaktowych:

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania, adres poczty
elektronicznej i adres strony internetowej zostaną umieszczone na stronie internetowej CEIDG i
będą powszechnie dostępne. Podanie adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę na przesyłanie
na ten adres informacji o statusie wniosku i wpisu w CEIDG danego przedsiębiorcy. Jeżeli
przedsiębiorca nie posiada lub nie chce podać adresu poczty elektronicznej i adresu strony
internetowej, należy wpisać „–”.
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Rubryka 10. również możemy pominąć, jeśli działalność będziemy wykonywać w miejscu
zamieszkania. W przeciwnym wypadku musimy podać wszystkie dane:

Ponieważ dla potrzeb rozliczenia podatku VAT, to miejsce siedziby (wykonywania działalności)
określa do jakiego urzędu skarbowego będziemy kierowali deklaracje VAT, toteż w wypadku
prowadzenia działalności w innym miejscu niż adres zamieszkania, należy uzupełnić pola 10.1, a
wypadku podania jeszcze innego adresu do doręczeń (innego niż miejsce wykonywania
działalności) należy wypełnić również pola 10.2.

Wypełnienie rubryki 11. nie jest obowiązkowe, jeżeli działalność jest wykonywana wyłącznie w
jednym miejscu, określonym albo w rubrykach 10. lub 04.

Jeśli jednak wykonujemy działalność np. jako sieć sklepów, wówczas należy wypełnić rubrykę 11.
Podajemy tutaj wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak
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oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług. Jeżeli takich miejsc jest
więcej niż jedno, pozostałe należy zgłosić za pomocą części CEIDG-MW. W przypadku braku
miejsca na podanie rodzajów wykonywanej działalności należy odpowiednio posłużyć się częścią
CEIDG-RD. Podając informacje o nowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy
wypełnić następujące pola rubryki 11.
Data rozpoczęcia działalności jednostki nie może być datą wcześniejszą niż podana w rubryce 08
wniosku o wpis.
Rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej w tej lokalizacji należy wypełnić kodami PKD w
sposób analogiczny jak robiono to w polu 06.3, przy czym tutaj ujmujemy te PKD, które
wykonujemy w danym miejscu.

Jeśli nie jesteśmy rolnikiem i nie podlegamy ubezpieczeniu w KRUS (Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego), wówczas wypełniamy rubrykę 12:

Jako datę podajemy datę od której rzeczywiście zaczynamy prowadzić działalność gospodarczą.
Jest to data tożsama z datą z pola 08.

Jeśli rozpoczynamy swoją pierwszą działalność gospodarczą lub też minął okres 5 lat od
zamknięcia poprzedniej działalności, mamy możliwość skorzystania z preferencyjnego ZUS.
Wówczas przez okres 24 miesięcy mamy prawo opłacać składki od podstawy 30% minimalnego
wynagrodzenia. Ponieważ chodzi o pełne 24 miesiące, stąd też działalność gospodarczą lepiej
zaczynać nie od 1go danego miesiąca, ale od np. 2go.

Rubryka 13 dotyczy jedynie rolników (domowników rolników), którzy zamierzają podlegać
ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności
gospodarczej lub już podlegają temu ubezpieczeniu przy równoczesnym prowadzeniu takiej
działalności.

Rubrykę tę wypełnia rolnik (domownik rolnika), który:
1. podejmując prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej spełnia równocześnie

poniższe warunki:
a) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy

nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,
b) nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni

powyżej 1ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,
c) nie jest równocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma

ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
d) w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku

podatkowym należny podatek z tej działalności nie przekroczył ustawowo ustalonej rocznej
kwoty granicznej,

Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:
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 wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie
okresowo zawieszono,

 zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według PKD.

Rubrykę 14 podczas wypełniania formularza rejestracyjnego zupełnie pomijamy:

Zawieszenie działalności jest możliwe jedynie w wypadku gdy przedsiębiorca nikogo nie zatrudnia,
w przeciwnym wypadku nie ma prawa skorzystać z tej opcji. Samo zawieszenie działalności
dokonuje się na minimum miesiąc, a maksimum 24 miesiące, przy czym wystarczy nawet 1 dniowe
wznowienie działalności aby znów móc ją zawiesić na 24 miesiące.
Instytucja zawieszenia działalności jest przydatna gdy działalność ma charakter sezonowy lub
występują przejściowe trudności finansowe lub osobiste. W okresie zawieszenia działalności nie
wolno niczego sprzedawać (z wyjątkiem majątku firmy – np. środków trwałych), ale jednocześnie
mamy prawo zbierać faktury/rachunki i gdy działalność odwiesimy wprowadzić je w koszty
działalności, a odliczać VAT wolno nam nawet w okresie zawieszenia, przy czym wtedy należy
składać deklaracje VAT. W okresie tym nie odprowadza się składek na ZUS, a przez to możliwe
jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako bezrobotny – przy czym jeśli korzystamy z obniżonej
składki ZUS to wówczas nie mamy prawa do zasiłku, ale jesteśmy ubezpieczeni.

Rubryka 15 i 16 podczas rejestracji nas nie dotyczy:

Natomiast obowiązkowo należy wypełnić rubrykę 17:

Informacja o naczelnikach urzędów skarbowych właściwych dla wnioskodawcy w zakresie
ewidencji podatników oraz podatku PIT. W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego
wynikającej ze zmiany właściwości miejscowej w sprawach ewidencji podatkowej należy podać
również informację o naczelniku poprzednio właściwym.

Rubryka 18 dotyczy wyboru formy opodatkowania:

Niestety, niekiedy urzędom skarbowym jest za mało wypełnienie tej rubryki i żądają dodatkowo
wystosowania pisma do nich z określeniem formy opodatkowania.

Kolejno wypełniamy rubrykę 19:
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Wybieramy tutaj formę wpłat zaliczki na podatek dochodowy – miesięczna lub kwartalna, a w
wypadku uproszczonej (karta podatkowa) załączamy PIT-16. Miesięczna zaliczka jest forma
podstawową, natomiast kwartalną należy dodatkowo zgłosić do 20-go lutego właściwego
naczelnika urzędu skarbowego. Zmiana formy wpłat jest możliwa tylko raz w roku, właśnie do 20-
go lutego.

Następnie wypełniamy rubrykę 20:

W zależności od wybranej wcześniej rodzaju prowadzonej dokumentacji zaznaczamy odpowiedni
kwadrat.

Rubryka 21 i 22 zaznaczamy wówczas gdy prowadzenie księgowości zlecamy do biura
rachunkowego:

Jeśli prowadzenie księgowości zlecamy wyspecjalizowanej firmie, wówczas podajemy jej dane, np.
nazwa FINACCO Sp. z o.o. NIP 884-27-30-743.
W rubryce 22 wpisujemy adres pod jakim będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa. Jeśli
prowadzimy ją we własnym zakresie to zaznaczamy rubrykę z adresem, który już wcześniej był
podany w formularzu, np. z rubryki 04. jeśli jednak zlecamy to obcej firmie, wówczas wypełniamy
cały adres, np. Kraj – POLSKA, województwo: dolnośląskie, Powiat: świdnicki, Gmina: Świdnica,
miejscowość: Świdnica, Ulica: Wodna, Nr nieruchomości/domu: 26, Nr lokalu: 1, Kod pocztowy: 58-
100, Poczta: Świdnica.

Rubryki 23-26 nie są obowiązkowe do wypełnienia:

Rubrykę 23 zaznaczymy, gdy będziemy prowadzić zakład pracy chronionej.
Rubrykę 24 zaznaczymy w wypadku zamiaru prowadzenia zagranicznego przedsiębiorstwa
drobnej wytwórczości.
Rubryka 25 i 26 dotyczy sytuacji, w której zakładamy działalność gospodarczą wyłącznie w celu
prowadzenia spółki cywilnej. Aby stać się wspólnikiem spółki cywilnej, osoba fizyczna zobowiązana
jest najpierw zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą.
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Następnie wypełniamy już obowiązkowo rubrykę 27.

Należy wypełnić jeżeli wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa oraz jeżeli taka
wspólność ustała w trakcie wykonywania działalności (rozdzielność majątkowa).

Rubrykę 28 również nie jesteśmy wstanie wypełnić podczas rejestracji działalności, dopiero
wypełnimy ją jako zgłoszenie aktualizujące:

Podczas rejestracji można podać osobisty numer rachunku bankowego. W razie rejestracji jako
czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT) należy zasięgnąć informacji we właściwym
urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na siedzibę firmy) czy nie jest wymagane dodatkowe
pismo potwierdzające numer rachunku bankowego do celu zwrotu podatku VAT.

Rubrykę 29 należy wypełnić, o ile przedsiębiorcy nadano za granicą Polski ww. numery
identyfikacyjne. W przypadku dopisywania kolejnego numeru należy wprowadzić pełną listę
uzyskanych numerów.

Rubrykę 30 wypełniamy w wypadku gdy udzieliliśmy pełnomocnictwa:
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Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi
przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie
przewidzianej tymi przepisami. - Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z
jego ustanowieniem. Wskazanie pełnomocnika jest fakultatywne. Dane pełnomocnika będą
dostępne (poza numerem PESEL i adresem zamieszkania) na stronie internetowej
www.ceidg.gov.pl .
- Ustanowienie pełnomocnika i podanie jego danych do CEIDG oznacza, że w postępowaniach
administracyjnych prowadzonych przed organami administracji publicznej pełnomocnik będzie
mógł reprezentować przedsiębiorcę bez konieczności posługiwania się, ani dołączania do akt
sprawy, odrębnych dokumentów. Nie obejmuje to spraw podatkowych i skarbowych.
- Jeżeli wnioskodawca ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, informację o kolejnych
pełnomocnikach może zgłosić do CEIDG za pomocą druków CEIDG-PN.

Następnie przechodzimy do rubryki 31:
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Należy podać liczbę poszczególnych dokumentów ewentualnie dołączanych do wniosku.

Do wniosku CEIDG-1 składanego w urzędzie gminy/miasta należy dołączyć, w razie potrzeby,
wypełnione części CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-S.C. oraz CEIDG-PN zgodnie z
instrukcjami ich wypełniania. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, którego ustanowienie
nie zostało ujawnione we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, należy dołączyć pełnomocnictwo oraz
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Jeżeli pełnomocnikiem składającego jest kurator, do
wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu.

Nie zapomnijmy również podpisać wypełnionego wniosku.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby,
której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od
dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego
zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku wniosku o zaprzestanie należy
podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data
zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce
cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić
wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

3. Po dokonaniu rejestracji firmy w rejestrze otrzymamy numer REGON, a także NIP jeśli wcześniej
nie posiadaliśmy, a ZUS dokona rejestracji naszej firmy jako płatnika składek. Nam pozostaje
zgłosić się jako ubezpieczony w terminie 7 dniu od momentu rzeczywistego rozpoczęcia
działalności – data tożsama z datą wpisaną w rubryce 08 wniosku CEIDG, a w wypadku
zatrudnienia pracownika zgłoszenie musimy wypełnić również 7 dni od momentu zatrudnienia.
Poniżej prezentujemy etapy wypełniania zgłoszenia do ubezpieczenia w dwóch wariantach – ZUS
ZUA – gdy będziemy opłacać wszystkie składki, czyli składkę społeczną i zdrowotną, albo ZUS
ZZA – gdy opłacamy tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ten drugi wariant wystąpi
wówczas, gdy prowadząc działalność gospodarczą będziemy zatrudnieni na etacie, na którym
będziemy osiągać przychody w wysokości minimum krajowego – w 2012 roku jest to kwota 1.500zł
brutto.

W pierwszej kolejności omówimy wypełnienie formularza ZUS ZUA:

W części I zaznaczamy „X” pozycję 01.
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Część II uzupełniamy o dane naszej firmy. Wpisujemy NIP, REGON, PESEL. W pozycji 04
wpisujemy 1 i wówczas w pozycji 05 wpisujemy serię i numer dowodu osobistego. Następnie
wpisujemy nazwę skróconą oraz nazwisko i imię a także datę urodzenia.

Część III zawiera dane o osobie ubezpieczanej. W naszym wypadku chodzi o właściciela firmy,
jednak w taki sam sposób zgłaszamy każdego kolejnego pracownika.

Część IV to dalszy ciąg wypełniania danymi osoby ubezpieczanej.

W części V wpisujemy kod tytułu ubezpieczenia. Jako właściciele firmy możemy wpisać kod 05 10
- osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności
gospodarczej lub innych przepisów szczególnych niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu
niezdolności do pracy, dla której podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi
zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oraz
osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o
systemie oświaty lub kod 05 70 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie
mająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru
składek stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia (jest to opcja opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne, jednak
należy spełniać pewne warunki – nie realizować zleceń dla byłego pracodawcy w takim wymiarze
w jakim było się zatrudnionym na etacie, jest to nowa działalność, pry czym w okresie
poprzedzającym jej założenie przez 5 lat nie prowadziło się działalności).
Dwie kolejne cyfry spisujemy w zależności od sytuacji:
- mamy ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty:

0 – osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;
1 – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury;
2 – osoba, która ma ustalone prawo do renty.

- stopień niepełnosprawności:
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0 – osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada
orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek;
1 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu
niepełnosprawności;
2 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności;
3 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
4 – osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom
do 16. roku życia.

Poniżej przedstawiamy listę kodów ubezpieczeniowych:
o 0110 – pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu;
o 0111 – pracownik  podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych

niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu;
o 0112 – osoba pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;
o 0113 – pracownik, za którego płatnik składek skorzystał z dofinansowania składek na

ubezpieczenia społeczne ze Środków budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008
r. Nr 14, poz. 92), w brzmieniu obowiązującym do 01.01.2008 r., a obecnie ma obowiązek
dopłaty składek i przekazuje po 30.06.2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do
grudnia  2007 r.;

o 0120 – pracownik młodociany;
o 0124 – były pracownik mianowany lub były urzędnik służby cywilnej, z którym został rozwiązany

stosunek pracy, pobierający świadczenie pieniężne za okres po ustaniu zatrudnienia;
o 0125 – pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

opłacający składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109
rozporządzenia nr 574/72/EWG z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia
społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie
(Dz.Urz. WE L 74 z 27.03.1972, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr
574/72/EWG" albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr
883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L
284 z 30.10.2009, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Rady (WE) nr 987/2009";

o 0126 – pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych
niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia w
przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia nr 574/72/EW albo w art. 21 ust. 2
rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009;

o 0200 – osoba wykonująca pracę nakładczą;
o 0213 – osoba wykonująca pracę nakładczą, za którą płatnik składek skorzystał z

dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze Środków budżetu państwa i
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 2, 3
lub 3a ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do 1.1.2008 r., a obecnie ma obowiązek
dopłaty składek i przekazuje po 30.6.2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do
grudnia 2007 r.;

o 0310 – członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej
spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

o 0320 – osoba wykonująca pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej
podstawie niż stosunek pracy, niebędąca jej członkiem i wynagradzana według zasad
obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydat na członka spółdzielni;

o 0411 – osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług i
praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy;

o 0417 – osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług,
z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu;

o 0421 – osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub
umowę o świadczenie usług;
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o 0424 – osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub
umowę o świadczenie usług z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu
zdrowotnemu;

o 0426 – osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowa o świadczenie usług,
opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109
rozporządzenia nr 574/72/EWG albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009;

o 0428 – osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług,
z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacająca
składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia nr
574/72/EWG albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009;

o 0430 – osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45,
poz. 235), dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wyższa niż
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę - obowiązuje od 1.10.2011 r. ;

o 0431 – osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dla której
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego
wynagrodzenia za pracę - obowiązuje od 1.10.2011 r.;

o 0510 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o
działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych niemająca ustalonego prawa do
renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 % kwoty przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, oraz osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na
podstawie przepisów o systemie oświaty;

o 0511 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność;
o 0512 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie mająca ustalonego prawa

do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek stanowi
zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

o 0513 – osoba niepełnosprawna, która po raz pierwszy podjęła prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej i skorzystała z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne
ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art.
25 ust. 3b ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do 1.1.2008 r., a obecnie ma obowiązek
dopłaty składek i przekazuje po 30.6.2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do
grudnia 2007 r.;

o 0520 – twórca;
o 0530 – artysta;
o 0540 – osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu;
o 0543 – wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki

jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
o 0544 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych

niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu;
o 0545 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, z mocy przepisów

szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu;
o 0570 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie mająca ustalonego prawa

do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek stanowi
zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

o 0572 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do
renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek stanowi
zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

o 0610 – poseł lub senator pobierający uposażenie;
o 0710 – stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu;
o 0720 – stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu wyłącznie

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;
o 0800 – osoba wykonująca odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, jeśli nie podlega
ubezpieczeniom z innego tytułu;

o 0910 – osoba bezrobotna pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, osoba pobierająca świadczenie
integracyjne;
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o 0911 – osoba bezrobotna niepobierająca zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium;
o 0920 – osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania

zawodowego dorosłych, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy lub inny niż
powiatowy urząd pracy podmiot kierujący oraz osoba pobierająca stypendium w okresie
odbywania studiów podyplomowych;

o 0940 – osoba zamieszkała w Polsce pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie
przedemerytalne;

o 0941 – osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
zamieszkała w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego;

o 1010 – duchowny, nieprowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej
podstawy wymiaru;

o 1011 – duchowny, nieprowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej
podstawy oraz od zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru, należną za
okres do dnia 31.3.2004 r.;

o 1012 – duchowny, nieprowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od
zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru;

o 1020 – duchowny, nieprowadzący działalności gospodarczej, będący członkiem zakonu
kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem, opłacający składkę od minimalnej podstawy
wymiaru;

o 1040 – alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem 25.
roku życia objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi;

o 1050 – alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant i juniorysta, podlegający
ubezpieczeniu zdrowotnemu;

o 1110 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej;
o 1111 – osoba odbywająca służbę zastępczą;
o 1112 – osoba odbywająca nadterminową zasadniczą służbę wojskową;
o 1113 – osoba odbywająca okresową służbę wojskową;
o 1114 – funkcjonariusz w służbie kandydackiej oraz kandydat na żołnierza zawodowego;
o 1120 – żołnierz zawodowy;
o 1130 – funkcjonariusz Policji;
o 1131 – funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu;
o 1132 – funkcjonariusz Straży Granicznej;
o 1133 – funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej;
o 1134 – funkcjonariusz Służby Celnej;
o 1135 – funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo Biura Ochrony Rządu;
o 1140 – funkcjonariusz  Służby Więziennej;
o 1150 – osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie;
o 1151 – osoba pobierająca uposażenie rodzinne;
o 1152 – osoba pobierająca uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężne o

takim samym charakterze;
o 1153 – żołnierz lub funkcjonariusz, za którego jest obowiązek opłacenia składek na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku ze zwolnieniem ze służby;
o 1211 – osoba przebywająca na urlopie wychowawczyni;
o 1240 – osoba pobierająca zasiłek macierzyński;
o 1310 – osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera

świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu innego niż kolejowy;
o 1320 – osoba pobierająca zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i

poszukiwania nowego zatrudnienia;
o 1321 – osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera

świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu kolejowego;
o 1322 – osoba pobierająca świadczenie socjalne w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia

pracy;
o 1422 – świadczeniobiorca, za którego jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo wójt,

burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek opłacać składki;
o 1500 – małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym,

urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za
granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą;
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o 1610 – obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w
podmiocie zagranicznym na terytorium RP, jeżeli podmiot nie posiada w Polsce swojej siedziby
ani przedstawicielstw;

o 1700 – osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania
zasiłku pielęgnacyjnego, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
jeżeli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów;

o 1810 – student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba odbywająca staż adaptacyjny,
podlegający dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;

o 1811 – student lub uczestnik studiów doktoranckich, za którego szkoła wyższa lub jednostka
organizacyjna prowadząca studia doktoranckie jest zobowiązana do opłacania składek na
ubezpieczenie zdrowotne;

o 1830 – słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
o 1900 – osoba kontynuująca ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
o 2010 – sędzia;
o 2020 – prokurator;
o 2030 – sędzia lub prokurator, za którego jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia

społeczne, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego;
o 2110 – dziecko lub uczeń niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu;
o 2120 – słuchacz zakładu kształcenia nauczycieli niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z

innego tytułu;
o 2210 – kombatant, za którego składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
o 2230 – osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu uprawnienia do świadczeń

alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu;
o 2240 – członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu;
o 2410 – osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub wolontariusz,

niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, za którego składkę na
ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie finansuje korzystający, o którym mowa w przepisach o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

o 2500 – emeryt lub rencista zamieszkały w Polsce, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne
finansowana jest przez świadczeniobiorcę;

o 2501 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego składka na ubezpieczenie
zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę;

o 2510 – emeryt lub rencista zamieszkały w Polsce, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne
jest finansowana z budżetu państwa;

o 2511 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego składka na ubezpieczenie
zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa;

o 3000 – osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w
dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu
tytułu do ubezpieczeń;

o 5000 – inny tytuł do ubezpieczeń.

W części VI wpisujemy datę taką jaką wpisaliśmy w rubryce 08 formularza CEIDG oraz
zaznaczamy znakiem „X” pozycję 02, 03 i 05. Pozycję 04 nie zaznaczamy, gdyż w wypadku
właściciela firmy, składaka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Data powstania
obowiązku ubezpieczenia może być inna, niż data rozpoczęcia działalności, jeśli wcześniej byliśmy
zwolnieni z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, np. pracując na etacie.
Jednak jeśli wypełniamy ZUS ZUA dla pracownika, wówczas zaznaczamy tutaj wszystkie pozycje,
a datą jest data zatrudnienia pracownika.
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W części VII uzupełniamy datę powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. W tym wypadku
jest to zawsze data rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oraz kod oddziału NFZ. Poniżej lista
kodów:
01R - Dolnośląski,
02R - Kujawsko-Pomorski,
03R - Lubelski,
04R - Lubuski,
05R - Łódzki,
06R - Małopolski,
07R - Mazowiecki,
08R - Opolski,
09R - Podkarpacki,
10R - Podlaski,
11R - Pomorski,
12R - Śląski,
13R - Świętkorzyski,
14R - Warmiński-Mazurski,
15R - Wielkopolski,
16R - Zachodniopomorski.

Część VIII uzupełniamy jeśli chcemy dobrowolnie ubezpieczyć się na wypadek choroby. Uwaga,
nie należy mylić pojęć – ubezpieczenie chorobowe daje nam możliwość otrzymania zasiłku
chorobowego w wypadku gdy będziemy chorzy (w tym czasie nie możemy prowadzić działalności
gospodarczej), natomiast ubezpieczenie zdrowotne daje nam możliwość leczenia się w publicznej
służbie zdrowia i uprawnienia do ulg na receptach refundowanych.
Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego możemy zawsze przystąpić, tak jak zawsze
możemy zrezygnować. Uwaga, jeśli spóźnimy się chociaż jeden dzień z opłaceniem składki na
ubezpieczenie chorobowe, wówczas ZUS może nie wypłacić nam tego świadczenia.

Część IX pozostawiamy pustą.

Część X uzupełnia ZUS.
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Część XI uzupełniamy danymi dotyczącymi miejsca pobytu osoby ubezpieczonej. Najczęściej jest
to miejsce zamieszkania, a nawet zameldowania.

Część XII uzupełniamy o adres, ale wówczas gdy jest on inny niż ten z części XI.

Mamy również możliwość określić jeszcze inny adres, który będzie adresem do korespondencji.
Wówczas musimy wypełnić część XIII.
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Część XIV zawiera oświadczenie płatnika składek, czyli właściciela firmy. Wpisujemy w pozycje 01
datę wypełnienia formularza, całość podpisujemy i pieczętujemy pieczątką firmową.

A w części XV podpisuje się osoba zgłaszana do ubezpieczenia, jeśli zgłoszenie dotyczy
właściciela firmy, to wówczas musi się on podpisać również tutaj.

Jeśli jednak chcemy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas wypełniamy
formularz ZUS ZZA, którego sposób wypełniania prezentujemy poniżej:

W części I zaznaczamy znakiem „X” pozycję 01. Pozycja 02 wypełniana jest gdy dokonujemy
zmiany danych – wpisujemy wówczas 1, a gdy chcemy skorygować dane – wpisujemy 2.
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Część II uzupełniamy o dane płatnika składek (czyli naszej firmy).

Część trzecią uzupełniamy danymi osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.

W części IV kontynuujemy wpisywanie danych osoby zgłaszanej do ubezpieczenie. Oczywiście
jeśli nie mamy drugiego imienia, pole pozostawiamy puste.

W części V wpisujemy kod tytułu ubezpieczenia. Jako właściciele firmy możemy wpisać kod 05 10
- osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności
gospodarczej lub innych przepisów szczególnych niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu
niezdolności do pracy, dla której podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi
zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oraz
osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o
systemie oświaty lub kod 05 70 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie
mająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru
składek stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia (jest to opcja opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne, jednak
należy spełniać pewne warunki – nie realizować zleceń dla byłego pracodawcy w takim wymiarze
w jakim było się zatrudnionym na etacie, jest to nowa działalność, pry czym w okresie
poprzedzającym jej założenie przez 5 lat nie prowadziło się działalności).
Dwie kolejne cyfry spisujemy w zależności od sytuacji:
- mamy ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty:

0 – osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;
1 – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury;
2 – osoba, która ma ustalone prawo do renty.

- stopień niepełnosprawności:
0 – osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada
orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek;
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1 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu
niepełnosprawności;
2 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności;
3 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
4 – osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom
do 16. roku życia.

Pozostałe kody zostały zaprezentowane przy opisywaniu wypełniania formularza ZUS ZUA.

W części VI w pozycji 01 wpisujemy datę od kiedy podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu
zdrowotnemu. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności będzie to data taka sama jak
wpisana w formularzy CEIDG w rubryce 08 – data rozpoczęcia działalności.
W pozycji 02 wpisujemy odpowiedni kod oddziału NFZ:
01R - Dolnośląski,
02R - Kujawsko-Pomorski,
03R - Lubelski,
04R - Lubuski,
05R - Łódzki,
06R - Małopolski,
07R - Mazowiecki,
08R - Opolski,
09R - Podkarpacki,
10R - Podlaski,
11R - Pomorski,
12R - Śląski,
13R - Świętkorzyski,
14R - Warmiński-Mazurski,
15R - Wielkopolski,
16R - Zachodniopomorski.

W naszym przypadku część VII pozostaje pusta.

W części VIII uzupełniamy pola danymi dotyczącymi miejsca stałego zameldowania.
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Jeśli adres zamieszkania jest taki sam jak w części VII, to część IX pozostawiamy pustą, w
przeciwnym wypadku uzupełniamy.

Część X również wypełniamy tylko wówczas, gdy chcemy podać inny adres do korespondencji, niż
adres miejsca zameldowania, czy zamieszkania.

W części XI w pozycji 01 wpisujemy datę wypełniania formularza, składamy podpis i przybijamy
pieczątkę.
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I na koniec podpis osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.

UWAGA! W wypadku zatrudnienia powyżej 5 osób wszystkie zgłoszenia i zmiany musimy
dokonywać elektronicznie poprzez program „Płatnik”. Jednak aby korzystać z tego
programu musimy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

4. Jeśli zdecydowaliśmy się być czynnik płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), wówczas po
dokonaniu rejestracji w CEIDG musimy wypełnić formularz VAT-R i dostarczyć go do urzędu
skarbowego odpowiedniego ze względu na siedzibę firmy, a dokładnie ze względu na miejsce
świadczenia usług. Uwaga, przed złożeniem formularza musimy dokonać wpłaty w wysokości
170zł na konto (w kasie) urzędu gminy (miasta) tytułem właśnie rejestracji VAT-R.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku jak wypełnić formularz VAT-R:

W pozycji 1 wpisujemy NIP naszej firmy, gdyż to ona będzie płatnikiem podatku VAT.

W części A uzupełniamy pozycję 4 zakreślając kwadrat 1. – rejestracyjny. W wypadku
późniejszych zmian, zaznaczamy kwadrat 2.
W pozycji 5 wpisujemy nazwę i adres urzędu skarbowego, do którego kierujemy wniosek. Pozycję
6 i 7 pozostawiamy pustą. Podobnie puste pozostawiamy pozycje 8 i 9.
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W części B.1. wypełniamy pozycję 10 punkt 2. – osoba fizyczna. W pozycji 11 wpisujemy swoje
nazwisko, pierwsze i drugie imię. W pozycji 12 wpisujemy imię ojca i matki, w pozycji 13 numer
PESEL a w pozycji 14 datę urodzenia.

W części B.2. wpisujemy adres zamieszkania właściciela firmy, a część B.3. pozostawiamy pustą.

W części C.1. zaznaczamy pozycję 33 wstawiając znak „X” a w pozycji 38 wpisać datę, od której
chcemy dokonywać sprzedaży jako VAT-owiec. Należy pamiętać, że ta data nie może być
wcześniejsza niż data rejestracji.
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Wypełnianie kolejnych pozycji jest zależne od naszego wyboru, który winniśmy determinować
wielkością obrotów, a także możliwościami występowania zatorów płatniczych, stąd nim
przystąpimy do zaznaczania pól, proszę o przeczytanie opisów co one oznaczają.

W pozycji 39 dokonujemy już pewnych wyborów, jeśli chodzi o formę rozliczania z VAT. Jeśli
chcemy rozliczać się metodą najprostszą miesięczną to w tej pozycji nic nie zaznaczamy. Wybór
czy rozliczać się metodą miesięczną czy kwartalną dla małych podatników (takich których obroty
nie przekraczają rocznie 1.200.000 euro) jest dobrowolny i niczym nieskrępowany. Czym się te
metody różnią? Otóż w wypadku miesięcznego rozliczenia VAT, zarówno sprzedaż jak i zakupy
opodatkowane VAT zamykają się w jednym miesiącu, po zakończeniu którego, do 25go kolejnego
miesiąca musimy wypełnić deklarację VAT-7 i w zależności od tego co wyjdzie z obliczeń albo
mamy zwrot VAT albo ten VAT przyjdzie nam zapłacić. Metoda kwartalna polega na tym samym,
tylko wszystko zamyka się w kwartale. UWAGA! metodę raz wybraną można zmienić, ale dopiero
po pełnym roku od wyboru poprzedniej metody.

W pozycji 39 możemy podczas rejestracji zaznaczyć także pole 1 i wybrać metodę kasową w celu
rozliczenia VAT. W tym wypadku możemy rozliczać się wyłącznie metodą kwartalną. Ale metoda
kasowa jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które dają długie terminy płatności kontrahentom lub
też boją się zatorów płatniczych. Ponieważ metoda ta polega na naliczaniu podatku (należnego) w
momencie opłacenia nam faktury, ale również my nie możemy odliczyć podatku VAT (naliczonego)
póki nie uregulujemy płatność. Jednak niepłacenie do urzędu skarbowego VAT za niezapłacone
faktury jest ograniczone czasowo – do 90 dni. Po 90 dniach musimy podatek zapłacić niezależnie
czy otrzymaliśmy płatność od kontrahenta. Bardzo ważna uwaga – wybierając tą metodę musimy
oznaczać nasze faktury, jako Faktura VAT-MP.

Jeśli w pozycji 39 wybraliśmy metodę kasową lub też chcemy rozliczać się metodą kwartalną
wówczas zaznaczamy pole 1.

Jeśli nie chcemy być taksówkarzami, to pozycję 47 pozostawiamy pustą.
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W części C.2. wybieramy odpowiednią pozycję, w zależności od naszej decyzji o formie rozliczania
się z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT. Pozycja 50 czyli VAT-7 to podstawowa forma
rozliczania się – miesięczna. Pozycja 51 – VAT-7K musi być zaznaczona w wypadku wyboru
kwartalnego rozliczania się z VAT a także, gdy wybraliśmy metodę kasową. Pozycja VAT-7D jest
odmianą kwartalnego rozliczenia z podatku VAT ale dla dużych przedsiębiorców. VAT-8 dotyczy
osób nie mających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K czy VAT-12, ma miejsce
głównie przy obrocie wewnątrzwspólnotowym. Natomiast pozycja 54 czyli VAT-12 ma
zastosowanie dla ryczałtowego rozliczania taksówkarzy. Oczywiście w pozycji 55,56 i 57, 58
musimy wpisać odpowiedni miesiąc lub kwartał oraz rok, od kiedy rozpoczynamy składanie
deklaracji.

Cześć C.3. dotyczy rejestracji VAT dla celów wewnątrzwspólnotowych. Jeśli w ogóle nie planujemy
kontaktów z zagranicą, pozycje w tej części pozostawiamy puste. Jeśli jednak będziemy
dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, wówczas zaznaczamy pozycję 59 a w pozycji 62
wpisujemy datę przewidywanego rozpoczęcia dokonywania takich czynności, przy czym ta data nie
może być wcześniejsza niż data złożenia formularza VAT-R. Pozycję 63 i 64 pozostawiamy puste.
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W części D. wpisujemy imię, nazwisko, telefon i adres mailowy (telefon warto podać, wówczas w
razie błędów urząd skontaktuje się z nami i tym samym skrócimy czas na poprawienie go i
uzyskanie rejestracji), a także datę wypełniania i oczywiście podpis podatnika.

Urząd po dokonaniu rejestracji prześle nam potwierdzenie w formie VAT-5 a jeśli rejestrowaliśmy
się także jako VAT-UE, to dostaniemy również VAT-5UE.

5. Etapy kończące rejestrację firmy to wyrobienie firmowej pieczątki (można ją zamówić po
otrzymaniu numeru NIP) a także założenie rachunku firmowego (jeśli takowy chcemy posiadać).
Pamiętać należy, że po założeniu rachunku firmowego musimy zgłosić tą zmianę do urzędu
skarbowego na formularzu CEIDG-RB. Zapraszamy do wybierania rachunków wśród oferty z
naszej strony: http://finacco.systempartnerski.pl/rachunki_firmowe.html - większość rachunków
firmowych wolna jest od opłat za ich prowadzenie.

6. Na koniec pozostawiliśmy kwestię zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Powiatowej
Stacji Epidemiologiczno Sanitarnej (Sanepid). Zostawiliśmy tą kwestię na koniec, gdyż jeśli nie
zatrudniamy pracowników, wówczas nie wysyłamy zgłoszenia do PIP, gdyż nie jesteśmy
pracodawcami. Może jednak być tak, ze będziemy prowadzić działalność podlegającą sanepidowi
– głównie związana z żywnością, ale także fryzjerstwo czy kosmetyczka.
Jeśli jednak zatrudniamy chociaż jednego pracownika (na umowę o pracę), wówczas musimy
zgłosić ten fakt do PIP i sanepid w ciągu 30 dni od momentu zatrudnienia pracownika. Rejestracji
do PIP dokonuje się elektronicznie na stronie: https://zgloszenia.pip.gov.pl/formularz, a do
sanepidu wysyłając pismo, której jest załącznikiem do niniejszego szkolenia.

Na koniec naszego szkolenia zaprezentujemy wypełnianie formularza ZUS DRA. Jest to miesięczne
rozliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wypełniamy je niezależnie czy
opłacamy obie składki, czy tylko ubezpieczenie zdrowotne, ale robimy to w pierwszym miesiącu
działalności, a później jeśli nic nie zmienia się w podstawach ubezpieczenia (lub też zmiany wynikają
ze zmian ustawowych), to nie musimy wypełniać tego formularza a tylko dokonywać płatności.

W części I wypełniamy pozycję 01 wpisując 1 – jeśli deklaracje składamy do 15-go kolejnego miesiąca
(dla firm, które zatrudniają co najmniej jednego pracownika) oraz 2 – jeśli z ZUS rozliczamy się tylko
jako właściciele firmy i robimy to do 10-tego kolejnego miesiąca.
W pozycję 02 wpisujemy nr kolejny składanej w danym miesiącu deklaracji (01 – dla deklaracji
pierwotnej, oraz kolejne nr w wypadku dokonywania korekt) oraz miesiąc i rok. Pozycje 03, 04 i 05
pozostawiamy puste.
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Część II to dane płatnika składek, czyli naszej firmy – wpisujemy NIP, REGON, nr PESEL właściciela
firmy, jako drugi dowód tożsamości wpisujemy 1 i podajemy serię i numer dowodu osobistego,
następnie nazwę skróconą firmy, swoje nazwisko i imię oraz datę urodzenia.

W części III wpisujemy w pozycję 01 liczbę ubezpieczonych (jeśli nie zatrudniamy pracowników, to
wpisujemy 1) oraz stopę procentową składek na ubezpieczenie wypadkowe. Stopa ta dla firm
zatrudniających mniej niż 9 osób (na ten moment) wynosi 1,93%.

W części IV wypełniamy kwoty jakie są należne na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe
(jeśli zdecydowaliśmy się je opłacać) oraz wypadkowe.

Część V pozostawiamy niewypełnioną.
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W części VI w pozycję 02 przepisujemy kwotę z części IV pozycję 32.

W części VII wpisujemy kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w pozycję 01 i tą samą kwotę
wpisujemy w pozycję 05. Pozostałe pozycje pozostawiamy puste.

Jeśli opłacamy składki w preferencyjnej kwocie, to część VIII pozostawiamy wyzerowaną, gdyż w tym
wypadku nie opłaca się składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych. Jeśli jednak opłacamy składki w „normalnej” wysokości, wówczas musimy wpisać w
pozycję 01 kwotę składki na FP i przepisać tą kwotę do pozycji 03. Pozycja 02 będzie
wykorzystywana, wówczas gdy zatrudniamy pracowników.

Część IX pozostawiamy pustą.

Część X wypełniamy gdy nie zatrudniamy pracowników. Wówczas należy w pozycji 01 wpisać kod
tytułu ubezpieczenia – analogiczny jak na dokumentach zgłoszeniowych (ZUS ZUA, ZUS ZPA).  W
pozycję 02 wpisujemy podstawę służącą obliczeniu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W
pozycję 03 wpisujemy podstawę na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, przy czym będzie to ta
sama kwota co w pozycji 02, natomiast w pozycję 04 wpisujemy kwotę podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie zdrowotne. Pozycję 05 pozostawiamy pustą.
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W części XI wpisujemy datę wypełniania deklaracji, składamy swój podpis i przystawiamy pieczęć
firmową.

Deklarację możemy złożyć osobiście w ZUS lub przesłać pocztą.


