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Tab.  Relacje między wyborem formy prawnej oraz procedurami organizacyjno-finansowymi a stopniem 

odpowiedzialności majątkowej (cywilnej). 

 

Forma prawna 

Procedury 

organizacyjne 

i finansowe 

Odpowiedzialność majątkowa 

(cywilna) 

Wymagany 

kapitał 

Pełna  odpowiedzialność 

majątkiem własnym 

Ograniczona 
odpowiedzialność do 

wysokości wkładu Złożone Uproszczone 

Przedsiębiorca – os. fizyczna prowa-dząca 

działalność gospodarczą 
  

X 

 

X 

  

Spółka cywilna  X Solidarna   

Spółka jawna X  Subsydiarna   

Spólka partnerska X   W odpowiadaj. części     

Spółka komandytowa X     Komplementariusz    komandytariusz  

Spółka komandytowo – akcyjna X      komplementariusz               akcjonariusz      50.000 

Spółka z o.o. X                  x        5.000 

Spółka akcyjna X                  x    100.000 

 

Źródło: Opracowanie Jerzy Jagoda 



Tab. - Zestawienie form organizacyjno-prawnych i możliwości prowadzonych rozliczeń 

 Formy zryczałtowane Zasady ogólne 

(progresywny lub liniowy) 
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Os. fizyczna prowadząca działalność gosp. TAK TAK TAK TAK 

Spółka cywilna TAK TAK TAK TAK 

Spółka partnerska NIE       TAK TAK TAK 

Spółka jawna  NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK 

Spółka komandytowa NIE NIE NIE TAK 

Spółka komandytowo akcyjna NIE NIE NIE TAK 

Spółka z o.o NIE NIE NIE TAK 

Spółka akcyjna NIE NIE NIE TAK 

 

Źródło: Opracowanie Jerzy Jagoda 



Decyzja strategiczna: być czy nie być VATowcem ? 

  
CZY BYĆ 

VATOWCEM ? 

  TAK NIE 

KLIENCI 

BEZVATOWCY  X 

VATOWCY X  

KOSZTY MATERIAŁÓW, 

TOWARÓW I USŁUG 
 

OBCIĄŻONE VATEM i 

zakupione od „Vatovca”) 
X  

ZWOLNIONE OD VATU lub 

zakupione od „nievatowca” 
 X 

Wymiana z zagranicą  x  

 

Źródło: Opracowanie Jerzy Jagoda 



  Forma organizacyjno-prawna 2014 
  
  

  
 Osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą 

  

Jan Kowalski. Mały rozmiar firmy. Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 

(CEDG). Pełna odpowiedzialność majątkiem osobistym. 

  
 

Spółka cywilna 
  

 

Jan Kowalski +Jan Nowak. Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEDG) 

oddzielnie każdego z Przedsiębiorców. Brak zdolności do czynności prawnych  

Pełna solidarna odpowiedzialność właścicieli majątkiem osobistym. 

  
 

Spółka jawna 

 

Jan Kowalski + Jan Nowak. Wpis do Rejestru Handlowego  w Sądzie (KRS). 

Pełna subsydiarna odpowiedzialność właścicieli majątkiem osobistym.    

   
 

Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością 

  

 

Jan Kowalski + ew. Jan Nowak + ew. osoba prawna. Wpis do Rejestru Handlowego w Sądzie 

(KRS). Minimalny kapitał 5.000 zł. Odpowiedzialność właścicieli tylko do wysokości 

wkładu (udziałów). Podatek  19% od dywidend 19%  

   
 

Spółka akcyjna 

 

Jan Kowalski + Jan Nowak + osoba prawna. wpis do Rejestru Handlowego 

w Sądzie. Minimalny kapitał 100.000 zł. Odpowiedzialność tylko do wysokości wkładów 

(akcji). Podatek 19% od dywidend 19% 

Źródło: Opracowanie Jerzy Jagoda 



  

    Sposób rozliczania się z  

    fiskusem 

 

Charakterystyka 

  

  
  
  
  

Karta podatkowa 
  
  

 

Jan Kowalski + Jan Nowak. Stały podatek (constans) niezależnie od dochodu i wielkości 

obrotów. Wysokość podatku zależy od ilości zatrudnionych, rodzaju i miejsca 

prowadzonej działalności,   Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg i zeznań 

podatkowych . Wniosek o „kartę” raz w roku.  

  
  

Ryczałt 

 

Podatek od przychodów (wartości sprzedaży). Handel 3%, Produkcja 5,5%, Usługi 

8,5%.Wysokość obrotu do 150.000 EURO. Pierwszy rok bez ograniczeń. 

  
  

Podatkowa Książka Przychodów i       
Rozchodów. 

 

Podatek płacony od dochodu progresywny (18, 32 %). lub liniowy (19%). 

Prostota prowadzenia – jednostronny zapis. Zeznania do U.S. raz w roku, zaliczki 

miesięcznie. Wysokość obrotu do 1.200.000 EURO. Pierwszy rok bez ograniczeń. 

(metoda kasowa) 

  
  
  

Księgi Handlowe 

 

Podatek liniowy płacony od dochodu 19% -osoby prawne i fizyczne (wybór) - lub 18, 

32%  osoby fizyczne. Podwójny zapis w systemie kont. (metoda memoriałowa) 

 Obowiązek sporządzania bilansu i rachunku wyników. Obowiązkowe po przekroczeniu w 

roku poprzednim 1.200.000 EURO. 

2012 

 

 

[1] Przeliczenie wg kursu z 1 października poprzedniego roku 
[2] Przeliczenie wg kursu z  30 września poprzedniego roku 

Opracował: Jerzy Jagoda 









ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI MAŁEJ FIRMY  
 

1.  Kapitał własny przedsiębiorcy i jego rodziny 

2.  Kredyt bankowy 

3.  Kredyt bankowy czy kapitał własny? 

4.  Leasing 

5.  Faktoring 

6.  Weksel 

7.  Przesunięcia w płaceniu zobowiązań (kredyt kupiecki) 

8.  Amortyzacja 

9.  Inwentaryzacja (Remanent) 

10.  Venture Capital – fundusze podwyższonego ryzyka 

11.  Fundusze pomocowe (fundusze doręczeniowe, pożyczkowe, unijne) 



  LEASING OPERACYJNY  (dzierżawa) 
LEASING KAPITAŁOWY  

(zakup na raty) 

  Leasingodawca Leasingobiorca Leasingodawca Leasingobiorca 

Przychód Cała rata leasingowa   

Nadwyżka ponad  

ratę kapitałową   

(odsetki + prowizje) 

  

Koszt Amortyzacja 
Cała rata   

leasingowa  
brak 

Amortyzacja  

+  

Nadwyżka ponad 

ratę kapitałową    

(odsetki + prowizje) 

LEASING 
Umowa nazwana (zmiany wprowadzono ustawą z 26 lipca 2000, o zmianie ustawy Kodeks Cywilny Dz.U.Nr74, poz.857) 

 

 

[1] Występuje tu duże podobieństwo do zwykłej dzierżawy – z formalno-prawnego punktu widzenia nie jest to jednak to samo. 



KIEDY LEASING OPERACYJNY ? 

 Warunki: 

  

1. Brak opcji zakupu (zwykła dzierżawa). 

2. Jest opcja zakupu ale można ją wypowiedzieć. 

3. Jest opcja zakupu i nie można jej wypowiedzieć ALE !!!! 

a) Okres trwania umowy nie może być krótszy niż 40% czasu 

normatywnej amortyzacji (np. samochód 2 lata). 

albo 

a) Suma opłat leasingowych nie może być wyższa niż wartość 

początkowa środka trwałego. 

 

UWAGA!  Do sumy opłat zalicza się również opłatę końcową. 



 

firma A 

 

faktorant 

 

firma B 

    

faktor 

1) Faktura na 100.000 

płatna  w  ciągu 7 dni 

 

2).Faktura na 200.000 

płatna w ciągu 60 dni 

3). Faktor płaci 

faktorantowi 180.000, aby 

zapłacił firmie A za towar 

4). Faktor ściągnie 

200.000 od firmy B 

 
Rysunek 1. Schemat factoringu  
 
 
Opracowanie Jerzy Jagoda 
Factoring pełny – pełna odpowiedzialność firmy B wobec faktora. 
Factoring niepełny – solidarna odpowiedzialność faktoranta i firmy B wobec faktora. 

Faktoring 



                        

  
                      

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Klasyfikacja firm 

             mikro firma 
 

• od 1 do 9 osób 

• obrót do 2 mln Euro 

• suma aktywów do 2 mln Euro 

             mała firma 
 

• od 10 do 49 osób 

• obrót do 10 mln Euro 

• suma aktywów do 10 mln Euro 

           średnia firma 
 

• od 50 do 249 osób 

• obrót do 50 mln Euro 

• suma aktywów do 43 mln Euro 

           duża firma 
 

• powyżej 249 osób 

• obrót powyżej 50 mln Euro 

• suma aktywów powyżej 43 mln Euro  



Formy prowadzenia firmy

osoba fizyczna 
prowadząca 
działalność 

gospodarczą

spółki osobowe

- cywilna
- jawna
- partnerska
- komandytowa
- komandytowo-akcyjna

spółki kapitałowe

- z ograniczona 
odpowiedzialnością
- akcyjna
- europejska



Formy opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce

Zryczłtowane
PIT

Zasady ogólne

Karta 
podatkowa

Ryczałt od 
przychodów 

ewidencjonowanych

Osoba 

fizyczna

Osoba prawna
CIT

19% dochodu osoby 
prawnej

i 19% dochodu z dywident

Skala 
progresywna

18 % lub 32%

Liniowy 19%



Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

handel
3%

produkcja
5,5%

pozostałe 
usługi, 

pośrednictwo
17%

usługi, najem
8,5%

wolne zawody
20%

Podstawa obliczenia podatku (dochód)

dochód =< 85.528 PLN

dochód > 85.528 PLN =14.839,02PLN + 32%*(dochód - 85.528PLN)

= (18%*dochód) - 556,02PLN

Sposób obliczenia podatku



1-osobowa działalność 

gospodarcza
osoba fizyczna

- Wpis do EDG

- Wpis do REGON

- Zgłoszenie do US

- Zgłoszenie do ZUS

- odpowiedzialność całym 

  majątkiem teraz i w przyszłości

- nie ma podziału na majątek firmy i 

  właściciela

- -

Spółka cywilna osoba fizyczna

- umowa cywilno prawna 

  pisemna poswiadczona w US

- wspólnicy wpisani do EDG

- REGON i NIP dla spółki

- solidarna odpowiedzialność

  majątkiem wspólnym i osobistym
- -

Spółka jawna ułomna osoba prawna
- umowna pisemna

- wpis do KRS

- subsydiarna odpowiedzialność 

  (najpierw majątkiem spółki, a 

  następnie osobistym)

- -

Spółka partnerska ułomna osoba prawna

- uprawnienia wspólników do

  wykonywania wolnego zawodu

- umowa pisemna

- wpis do KRS

- pełna, ale odpowiednio do skutków

  działań danego partnera.
- -

Spółka komandytowa ułomna osoba prawna

- umowa w formie aktu 

  notarialnego

- wpis do KRS

- komplementariusz
- komandytariusz do wyskości 

  wniesionego wkładu
-

Spółka komandytowo-

akcyjna
ułomna osoba prawna

- umowa/statut spółki w formie

  aktu notarialnego

- wpis do KRS

- minimalny kapitał 50.000 PLN

- komplementariusz - akcjonariusz 50.000 PLN

Spółka z ogranoczoną 

odpowiedzialnością
osoba prawna

- umowa/statut spółki w formie 

  aktu notarialnego

- wpis do KRS

- minimalny kapitał 5.000 PLN

-
- udziałowcy (ryzyko ekonomiczne

  inwestycji w spółkę)
5.000 PLN

Ograniczona

Wymagany 

kapitał

Forma organizacyjno-

prawna
Status prawny Wymagania formalne

Pełna

Odpowiedzialnośc majątkowa



Zasady ogólne - 

liniowy

- opodatkowanie dochodu (odliczone faktycznie

  poniesione koszty)

- prosta forma

- korzystna przy wyższym dochodzie

- brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych

- brak możliwości wspólnego rozliczania z 

  małżonkiem

- niekorzystna przy niższych dochodach

- brak kwoty wolnej od podatku

Zalety WadyForma opdatkowania
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Struktura przedsiębiorstw według liczby zatrudnionych w 2009

od 1 do 9 94,90%

od 10 do 49 4,20%

od 50 do 249 0,76%

powzyżej 249 0,14%

94,90%

4,20%

0,76%
0,14%

Struktura firm według liczby zatrudnionych w 2009

od 1 do 9

od 10 do 49

od 50 do 249

powzyżej 249



mikrofirmy 39,9%

małe firmy 11,5%

średnie firmy 18,6%

duże firmy 30,0%

39,9%

11,5%18,6%

30,0%

Udział firm w zatrudnieniu w 2009

mikrofirmy

małe firmy

średnie firmy

duże firmy


