
Dzia³alnoœæ gospodarcza

 - co to takiego?

   Ustawa Prawo Dzia³alnoœci Gospodarczej 

z dnia 19 listopada 1999 roku okreœla 

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako zarobkow¹ 

dzia³alnoœæ wytwórcz¹, handlow¹, budo-

wlan¹, us³ugow¹ oraz poszukiwanie, 

rozpoznawanie i eksploatacjê zasobów 

naturalnych, wykonywan¹ w sposób zorga-

nizowany i ci¹g³y. 

   Przedsiêbiorc¹ w rozumieniu wspomnia-

nej Ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna 

oraz nie maj¹ca osobowoœci prawnej spó³ka 

prawa handlowego, która zawodowo, we 

w³asnym imieniu, podejmuje i wykonuje 

dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Za przedsiêbio-

rców uznaje siê tak¿e wspólników spó³ki 

cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 

dzia³alnoœci gospodarczej.

   Przepisów ustawy nie stosuje siê do 

dzia³alnoœci wytwórczej w rolnictwie 

w zakresie: upraw rolnych oraz chowu 

i hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa, warzy-

wnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹do-

wego, a tak¿e wynajmowania przez rolników 

pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, 

sprzeda¿y posi³ków domowych oraz  innych 

us³ug zwi¹zanych z pobytem turystów 

(agroturystyka).

10 KROKÓW 

POCZ¥TKUJ¥CEGO 

BIZNESMENA:

1) znajdŸ lokum na firmê;

2) wpisz firmê do ewidencji dzia³alnoœci

gospodarczej;

3) zg³oœ dzia³alnoœæ do urzêdu skarbowego;

4) wybierz rodzaj podatku dochodowego,

jaki bêdziesz p³aciæ;

5) zg³oœ firmê do ZUS-u;

6) wyst¹p o przyznanie REGON-u; 

7) za³ó¿ firmowe konto w banku; 

8) wyrób sobie firmow¹ piecz¹tkê; 

9) za³ó¿ telefon, skrytkê pocztow¹, ksiêgi;

10) ... i rozpoczynaj dzia³alnoœæ !!!!!

POWODZENIA!!!!

Materia³ opracowany przez
Dolnoœl¹skie Centrum Informacji Zawodowej

i Doskonalenia Nauczycieli w Wa³brzychu
i Warmiñsko-Mazurski

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

A MO¯E W£ASNA
FIRMA?

Publikacja sfinansowana ze œrodków

Rz¹dowego Programu 

"Pierwsza Praca"

w ramach realizacji projektu

Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej 

Ochotniczych Hufców Pracy

www.ohp.pl



Chcesz mieæ w³asn¹ firmê?

Super!!!

   Ale przed tob¹ kilka podstawowych kroków 

do jej powstania.... co najmniej trzy...

Krok pierwszy

- ustalenia wstêpne

   Po pierwsze, musisz ustaliæ, czym Twoja 

firma ma siê zajmowaæ oraz jakim kapita³em 

dysponujesz? Je¿eli nie jest on wystarczaj¹cy, 

warto zainteresowaæ siê warunkami zaci¹-

gniêcia kredytu.

   Nastêpnie nale¿y wybraæ rodzaj podatku 

dochodowego. Do wyboru masz dwie 

mo¿liwoœci - podatek dochodowy p³acony 

na zasadach ogólnych i tzw. rycza³t 

(od przychodów ewidencjonowanych lub 

karta podatkowa). 

   Wybór sposobu opodatkowania zale¿y od 

wysokoœci przychodów, choæ z ca³¹ pewno-

œci¹, jako pocz¹tkuj¹cemu przedsiêbiorcy, 

najwygodniej bêdzie Ci p³aciæ podatek 

zrycza³towany. Po podjêciu tych decyzji 

pozostaje Ci ju¿ tylko sporz¹dziæ plan ca³ego 

przedsiêwziêcia, czyli biznesplan.

   Na tym etapie merytoryczn¹ pomoc¹ s³u¿¹ 

Ci obecne ju¿ w ca³ej Polsce 

  Centra Wspierania Przedsiêbiorczoœci 

Krok drugi

- UM, ZUS i GUS

   Najpierw zarejestruj firmê w Wydziale 

Inicjatyw Gospodarczych urzêdu gminy lub 

urzêdu miejskiego. W tym celu musisz 

pobraæ i wype³niæ formularz zg³oszeniowy. 

Zawiera on: Twoje imiê i nazwisko, adres, 

siedzibê i zakres dzia³ania firmy, a tak¿e datê 

rozpoczêcia i charakter dzia³alnoœci gospo-

darczej.

   Do formularza musisz do³¹czyæ dokument 

potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do siedziby 

firmy. Za wpis do ewidencji obowi¹zuje 

op³ata ustalona przez urz¹d.

   Kolejnym Twoim zadaniem jest zg³oszenie 

siebie i - je¿eli ich masz - pracowników do 

ZUS, a nastêpnym - otrzymanie REGONU. 

Numer REGON jest niepowtarzalny dla 

ka¿dej firmy i jest dowodem na to, ¿e figuruje 

ona w Krajowym Rejestrze Urzêdowym 

Podmiotów Gospodarki Narodowej. Uzy-

skuje siê go w Urzêdzie Statystycznym lub 

jego lokalnym oddziale, a ca³a operacja jest 

bezp³atna. Aby uzyskaæ REGON, trzeba 

okazaæ zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji 

dzia³alnoœci gospodarczej.

Krok trzeci

- urz¹d skarbowy, bank

   Z REGONEM mo¿esz siê ju¿ udaæ do 

urzêdu skarbowego, gdzie Twojej firmie 

zostanie przyporz¹dkowany numer identy-

fikacji podatkowej (NIP), którym od tej pory 

bêdziesz musia³ sygnowaæ wszelkie doku-

menty zwi¹zane z podatkami.

   W urzêdzie skarbowym musisz te¿ zdekla-

rowaæ siê co do rodzaju opodatkowania oraz 

zadecydowaæ o tym, czy Twoja firma bêdzie 

p³atnikiem podatku VAT. 

   Zwolnienie z podatku VAT jest mo¿liwe, 

gdy przewidujesz, ¿e Twoje obroty nie prze-

krocz¹ granicy ustalonej przez urz¹d skar-

bowy. Wype³nia siê wtedy formularz VAT - R.

   Po uzyskaniu NIP mo¿na za³o¿yæ konto 

bankowe, co jest obowi¹zkowe dla p³atników 

podatku VAT . 

   O za³o¿eniu konta nale¿y poinformowaæ 

urz¹d skarbowy i ZUS.

I  DO  DZIE£A....
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