
ABC PODATNIKA,  
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ZUS 
Prowadząc firmę musisz płacić składki do ZUS. Przedsiębiorcy, którzy zaczynają działalność lub osiągają 

niewielkie przychody, mają prawo do ulg, dzięki którym składka opłacana w ZUS może być niższa od 

standardowej. Dlatego zanim zaczniesz płacić składki ZUS, sprawdź, czy nie przysługują ci ulgi. Jeśli nie 

masz prawa do ulg, musisz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

KASA FISKALNA 
Jeżeli zamierzasz sprzedawać swoje towary lub usługi  osobom fizycznym nieprowadzącym działalności 

gospodarczej masz OBOWIĄZEK instalacji kasy fiskalnej. Są pewne wyjątki od tej reguły. Ustal ze swoim  

doradcą podatkowym, czy masz obowiązek instalacji kasy fiskalnej? 

PODATEK VAT - LIMIT 200 000 ZŁ 
Jeżeli korzystasz z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT musisz pilnować limitu sprzedaży. 

Pamiętaj, że niektóre rodzaje sprzedaży powodują obowiązek rejestracji do VAT bez względu na limit. 

Nie jesteś pewny? - ZAPYTAJ doradcę podatkowego. 

ZAKUP USŁUG GOOGLE, FACEBOOK, ADOBE 
Pamiętaj! Zanim kupisz reklamę na Facebooku, Google zdjęcie z zagranicznego portalu lub zagraniczną 

licencję na program musisz zarejestrować się do VAT-UE. Istnieje obowiązek podatkowy w zakresie 

transakcji unijnych i poza unijnych. 

SPIS Z NATURY 
Na dzień 31 grudnia każdego roku należy sporządzić spis z natury towarów i materiałów, tzw. remanent 

SUKCESJA FIRMY 
Od 25 listopada 2018 roku przedsiębiorca może wskazać i zgłosić w CEIDG tzw. zarządcę sukcesyjnego 

na wypadek swojej śmierci. Zarządca taki będzie prowadził sprawy firmy do momentu zakończenia 

formalności spadkowych. Zgłoszenia można dokonać online lub złożyć wniosek papierowy. O 

szczegółach możesz przeczytać na stronie rządowej www.biznes.gov.pl 

SAMOCHÓD W FIRMIE 
Masz trzy możliwości rozliczania samochodu w firmie. Może on stanowić środek trwały firmy, może 

być jako majątek prywatny użyczany do firmy oraz trzecia możliwość leasing. 

TRANSAKCJA WYNOSI 15 000 ZŁ I WIĘCEJ - PŁAĆ PRZELEWEM 
Jeżeli wartość transakcji wynosi 15 000 zl brutto lub więcej - ZAWSZE płać przelewem. W przeciwnym 

razie taki wydatek NIE będzie kosztem podatkowym. Pamiętaj również o obowiązku zapłaty 

mechanizmem podzielonej płatności, jeżeli faktura kosztowa ma wartość powyżej 15 000 zł brutto i 

zawiera tzw. towary lub usługi wrażliwe 

GDY NIE ZAPŁACISZ ZA FAKTURĘ W TERMINIE 
Jeżeli nie uregulujesz płatności za fakturę kosztową w przeciągu 90 dni od terminu jej płatności - 

koniecznie poinformuj o tym swoją księgową. Masz OBOWIĄZEK skorygowania podatku VAT oraz 

podatku dochodowego. 



ABC PODATNIKA,  
czyli o czym musisz wiedzieć prowadząc działalność gospodarczą? 

 

 
 

BRAK PŁATNOŚCI OD KONTRAHENTA 
Jeżeli upłynęło 90 dni od terminu płatności , a Twój klient nie opłacił Ci faktury - daj znać swojemu 

doradcy podatkowemu! Istnieje szansa na skorzystanie ulgi w podatkach, tzw. ulga na złe długi. 

WYSTAWIANIE FAKTUR 
Generalnie fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Od tej reguły oczywiście są wyjątki. 

FAKTURA DO PARAGONU 
Wystawienie faktury na firmę do paragonu jest możliwe tylko wtedy, gdy kontrahent podał Ci swój nr 

NIP w momencie zakupu i ten nr znajduje się na paragonie. 

 

Jako CZYNNY podatnik VAT zwróć szczególną uwagę na: 

METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 
Wystawiając fakturę na wartość co najmniej 15 000 zł brutto (lub więcej) i sprzedając tzw. towary lub 

usługi wrażliwe, Twoja faktura musi zawierać wyrazy: "mechanizm podzielonej płatności". Twój 

kontrahent zaś ma obowiązek opłacić taką fakturę ustawiając podzieloną płatność. 

KODY GTU I OZNACZENIA TRANSAKCJI 
Jako VATowiec musisz oznaczać swoje faktury sprzedaży odpowiednimi kodami GTU. Fiskus dokładnie 

określił jakie towary i usługi powinny być oznaczone tymi kodami. 

WERYFIKACJA KONT NA BIAŁEJ LIŚCIE 
Przed dokonaniem przelewu za transakcję o wartości 15 000 zł brutto lub więcej swojemu 

kontrahentowi sprawdź, czy konto, na które chcesz zrobić przelew znajduje się na tzw. białej liście 

podatników VAT. Przelew na niezgłoszone konto obliguje Cię do zawiadomienia urzędu skarbowego. 

Masz na to 7 dni. W przeciwnym razie wydatek taki nie będzie kosztem podatkowym. 

 

 

 


