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Ważna informacja

Nie musisz od razu decydować się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej,

jeżeli Twoja firma nie osiąga wysokich przychodów. Możesz skorzystać z działalności

nierejestrowanej. 

Na czym ona polega?

Nie musisz jej rejestrować w urzędzie, KRS czy CEIDG

Nie płacisz składek do ZUSu (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), które są obowiązkowe

przy prowadzeniu standardowej działalności gospodarczej

Możesz sprawdzić, czy Twój pomysł na biznes jest dobry

Jakie są warunki założenia działalności nierejestrowanej?

Musisz być osobą fizyczną

Sprawdź aktualny limit miesięcznych przychodów obowiązujący w danym roku, na

początku było to 50 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia w Polsce, w przyszłości

ma być to kwota równa miesięcznemu minimalnemu wynagrodzeniu w danym roku w

Polsce

Nie możesz wykonywać działalności w ramach spółki cywilnej lub regularnej działalności

gospodarczej

W ostatnich 60 miesiącach nie prowadziłaś/prowadziłeś działalności gospodarczej

Ważna informacja!

Pamiętaj, że jeżeli Twoje przychody z działalności nierejestrowanej przekroczą limit w danym

roku, Twoja firma zostanie uznana za działalność wymagającą rejestracji i będziesz musiał/

musiała ją zarejestrować. Masz 7 dni na rejestrację firmy od momentu przekroczenia limitu

przychodów. 

Wskazówka:

Nie musisz wystawiać rachunków lub faktur przy działalności nierejestrowanej, ale jeżeli klient

o taki dokument poprosi, to jak najbardziej możesz go wystawić.

Faktura przy działalności nierejestrowanej powinna zawierać:

Datę wystawienia

Kolejny jej numer

Dane sprzedawcy i nabywcy (opcjonalnie adres)

Datę sprzedaży

Określenie rodzaju i liczby towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe

Kwota do zapłaty
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Wskazówka:

Przychody z działalności nierejestrowej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36. Jest tam

dodatkowa rubryka "działalność nierejestrowana", w której wykażesz przychody, koszty oraz

dochód.

Przykłady pytań, które możesz zadać urzędnikowi, gdy będziesz dowiadywać się

więcej na temat działalności nierejestrowanej:

Chciałbym/Chciałabym prowadzić działalność nierejestrowaną. Czy mogę dowiedzieć się

czy kwalifikuję się do takiej działalności?

Jakie warunki muszę spełnić, żeby prowadzić działalność nierejestrowaną?

Czy spełniam warunki do posiadania działalności nierejestrowanej?

Gdzie mam dokładnie wpisać przychody z działalności nierejestrowanej?

Jaki jest limit osiąganych przychodów w tym roku z działalności nierejestrowanej?

Jakie są warunki przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej?

Czy mogę na początek mieć działalność nierejestrowaną?

Jakie mogę mieć koszty przy działalności nierejestrowanej?

Ile mogę zarobić rocznie na działalności nierejestrowanej?

Jakich formalności muszę dopełnić, żeby prowadzić działalność nierejestrowaną?

Jak wysokie mogą być koszty przy działalności nierejestrowanej?

Czy do limitu liczą się przychody czy dochody?

Jaka jest różnica pomiędzy przychodami i dochodami?

Jak długo można mieć działalność nierejestrowaną?

Czy muszę gdzieś zgłaszać działalność nierejestrowaną?
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Ciekawostka!

Przychody 

Koszty 

Dochody

                    to uzyskana suma pieniędzy przed odjęciem podatku dochodowego oraz innych

kosztów uzyskania przychodu, czyli jest to kwota, którą, np. płacą klienci w firmie.

            (uzyskania przychodu) to podatek oraz inne koszty, które są związane z prowadzeniem

działalności, np. aparat fotograficzny, komputer, najem biura, itp.

                  to kwota przychodu pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, czyli zysk firmy lub

danej osoby.

Przychody – Koszty = Dochody

Przykłady przydatnych linków do stron www, na których możesz dowiedzieć się

więcej na temat działalności nierejestrowanej:

https://interviewme.pl/blog/dzialalnosc-nierejestrowana

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wyzszy-limit-dzialalnosci-nierejestrowanej

https://www.wyjasniamfinanse.pl/limit-przychodow-dzialalnosci-nierejestrowanej-2022/

https://blog.sky-shop.pl/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-dzialalnosci-nierejestrowanej/

https://interviewme.pl/blog/dzialalnosc-nierejestrowana
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wyzszy-limit-dzialalnosci-nierejestrowanej
https://www.wyjasniamfinanse.pl/limit-przychodow-dzialalnosci-nierejestrowanej-2022/
https://blog.sky-shop.pl/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-dzialalnosci-nierejestrowanej/

