Indywidualna działalność gospodarcza
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, indywidualna działalność gospodarcza
to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i eksploatacja kopalin, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
Przedsiębiorca
Zgodnie z tą samą ustawą, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, i jednostka
organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną ?
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych
oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a
także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w
gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Popularna forma
Indywidualna działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prawną wśród młodych
przedsiębiorców rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Forma ta wybierana jest najczęściej
gdyż jest stosunkowo prosta i nie wymaga od założycieli dużego kapitału początkowego. Procedura
rejestracji jednoosobowej firmy na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowana. Panuje powszechne
przekonanie o ogromie biurokracji jaką trzeba pokonać by założyć firmę.
Oczywiście część z argumentów przytaczanych w tym kontekście jest jak najbardziej zasadna jednak
osoby, które mają za sobą zakładanie jednoosobowej działalności mówią, że nie taki diabeł straszny.
Osoby te spróbowały swoich sił i okazało się, że mimo początkowych obaw, rejestracja firmy nie
przysporzyła większych problemów. Jak więc założyć jednoosobową firmę? Od czego zacząć i w jaki
sposób sprawnie przejść całą procedurę?
UWAGA! - Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie działalności jest ustawa z dnia 2 lipca o
swobodzie działalności gospodarczej.
Odpowiedzialność za zobowiązania firmy
Prowadząc jednoosobową działalność odpowiadamy całym naszym majątkiem. Odpowiedzialność ta
rozciąga się również na współmałżonka - z wyłączeniem jego majątku odrębnego.
Kapitał początkowy
Zakładając jednoosobową firmę nie ma minimalnej wysokości kapitału potrzebnego do rejestracji
firmy. W przypadku np. spółki z o.o. minimalny kapitał to 50 000zł.
Prowadzenie spraw firmy
Jednoosobowa firma zarządzana jest przez jej właściciela. Skutkuje to pełną swobodą w
podejmowaniu decyzji oraz możliwością szybkiej reakcji bez konieczności konsultacji itp.
Rozliczenia finansowo-księgowe
Księgowość w jednoosobowej firmie jest stosunkowo prosta zwłaszcza jeżeli zdecydujemy się na
ryczałtowe formy opodatkowania. Forma rozliczeń z fiskusem zależy od tego na jaki rodzaj wariant się
zdecydujemy. Do wyboru mamy: zasady ogólne(skala podatkowa lub podatek liniowy 19 %), ryczałt
oraz kartę podatkową.
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niskie koszty rejestracji firmy
stosunkowo szybka rejestracja i likwidacja firmy
brak wymagań co do kapitału początkowego
osobista odpowiedzialność całym majątkiem właściciela za zobowiązania przedsiębiorstwa
jednoosobowe kierownictwo (elastyczność i szybkość podejmowania decyzji)
prostsza niż w innych formach działalności księgowość
możliwy jest wybór każdej z form opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt, karta podatkowa)

