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O e ie w Pols e otwiera się iezwykle dużo firm jednoosobowych. Ist ieje teoria, że duża
zęść z i h to pseudo etaty. Oso y zara iają e powyżej 3 tys. zł etto otwierają
jed ooso owe działal oś i gospodar ze, o pozwala i zwykle wię ej zara iać, pła ić
iejsze podatki, a dodatkowo z iejszyć koszt pra odaw y.
Taka for a zatrud ia ia jest sz zegól ie popular a w ra ży IT.
Jed ak spora grupa ludzi zakłada działal oś i gospodar ze, po ieważ rze zywiś ie prowadzą
iz es. Jest to dość popular e zjawisko sz zegól ie wśród łodego pokole ia. Mówi się, że
to ta y łodzi g iew i. A prawda jest taka, że dziś ludzio zależy a sa odziel oś i,
odpowiedzial oś i i o zywiś ie a elastycznych godzinach pracy.
Takie zatrud ie ie

oże dać jedy ie włas a fir a.

Niewielu przedsię ior ów jest gotowy h w taki sposó zatrud iać innych ludzi. Jednak na
ałe sz zęś ie to się powoli z ie ia.
Dziś oi zada ie jest wyjaś ie ie tego, dla zego, jeżeli de ydujesz się a prowadze ie
włas ej fir y, NIE POWINIENEŚ DECYDOWAĆ SIĘ NA JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ.
W pierwszej kolejnoś i zasta owi y się, dla zego ludzie ie de ydują się a i e for y
prawne, a w drugiej, dla zego a pew o ie powi a to yć jed ooso owa działal ość
gospodarcza.
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Dla zego ludzie ie de ydują
się a i e for y praw e?
[powrót do Spisu Treś i]

Dziś tak wiele osó
po ieważ:

de yduje się właś ie

a jed ooso ową działal ość gospodar zą,

Nie wiedzą, że oż a i a zej. Ogro przedsię ior ów ie ierze i ej for y praw ej,
iż działal ość gospodar za, pod uwagę. Zwykle ie wiedzą, że oż a prowadzić fir ę
i a zej, lepiej, efektyw iej i ezpie z iej. Syste państwowy wrzu a a do głowy taki it,
że jak jesteś y ałą fir ą to powi iś y de ydować się a jed ooso ową działal ość
gospodar zą. Ciągle a i się przedsię ior ów ułatwie ia i w zakłada iu, rozliczaniu.
Urzędy rów ież, ge eralizują , jed ooso owy h przedsię ior ów traktują łaskawiej. Do tego
w ostat i
zasie pojawiła się ogro a li z a dofi a sowań dla osó otwierają y h
działal ość. Nie oż a też zapo i ać, że o iżo o składki ZUS dla po zątkują y h
przedsię ior ów. Pyta ie tylko, dla zego ie i for uje się przedsię ior ów, że zakłada ie
spółek ha dlowy h też stało się proste, w iarę ta ie i łatwo dostęp e.

1

Co wię ej, ędą wspól ikie

w spół e kapitałowej ie

asz o owiązku pła e ia ZUS.

Księgowa i
ówi, że DG to do ra op ja. Biura rachunkowe i księgowe nadal
traktowa e są jako wyro z ia. Jakiś zas te u zasta awiała się, dla zego tak wiele
księgowy h hwali prowadze ie działal oś i gospodar zy h i ga i prowadze ie spółek
kapitałowy h.

2

Nawet wy rała się do kilku iur w Poz a iu, a y poroz awiać, jako pote jal y klie t,
który ie wie, jaką fir ę h e założyć. Prosiła o poradę. W
a
iur ra hu kowy h
powiedzia o i, że w grę w hodzi jedy ie działal ość gospodar za. W ostat i przeze
ie odwiedzo y
iurze dowiedziała się, że są i e for y praw e iż działal ość,
jed ak pole o a została i jed ooso owa działal ość gospodar za. Doszła do prostego
wniosku – ie raz i ie dwa trafiała
a artykuły, w który h yło apisa e, że większość
iur ie o sługuje i y h for
iż działal oś i gospodar ze. Jeżeli fakty z ie tak jest, to
iura ie ają i teresu doradzać i i ego iż działal oś i.
Niewiele biur, bo po iędzy % a % o sługuje spółki kapitałowe. Wiele przedsię ior ów
nie dostaje zate peł ej i for a ji, tak a y ogli świado ie zde ydować o h ą, a zego
ie h ą ro ić.
Po ieważ i for a je są łatwo dostęp e. Działal oś i gospodar ze w Pols e są
popular e od ardzo daw a. Ty sa y dość łatwo z aleźć a ten temat informacje
w Internecie. Sporo naszych znajomych ma też swoje doświad ze ia i ogą się i i
podzielić. Do tego wszystkiego trze a dodać ogro
iur ra hu kowy h, które spe jalizują się
w o słudze działal oś i gospodar zy h. To wszystko wpływa a dostęp ość i for a ji.
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Dodają do tego aspekt uprosz zo ej księgowoś i – oż a założyć, że ze względu a łatwość
z ajdowa ia odpowiedzi a swoje pyta ia prowadze ie działal oś i jest uzasad io e.
Bo ogą sa i prowadzić księgowość. Działal ość gospodar za wy aga od as
prowadze ia uprosz zo ej księgowoś i. Dla fir , które ie są płat ika i VAT, to jest
aprawdę dzie i ie proste. W jed ej ta el e wpisuje y przy hody, w drugiej koszty i z
róż i y wyli za y podatek. Po i o tego, aprawdę iewielu przedsię ior ów prowadzi
księgowość sa odziel ie. Uważa , że to akurat do rze. Jed ak zęsto, gdy roz awia z
przedsię ior a i, pada argu e t, że w spółka h jest peł a księgowość. Pyta ie tylko, o to
tak aprawdę z ie ia, jeżeli i tak nie robisz tego samodzielnie?

4

Dla zego ludzie ie powi i wy ierać
jed ooso owej działal oś i gospodar zej?
[powrót do Spisu Treś i]

Wie y już, dla zego przedsię ior y tak zęsto de ydują się a prowadze ie działal oś i
gospodarczej. Pytanie jed ak, dla zego ie powi i wy ierać właś ie tej for y praw ej. Na
to pyta ie postara się odpowiedzieć w dalszej zęś i.
Przedsię ior y ie powi

i zakładać jed ooso owy h działal oś i gospodar zy h:

Po ieważ są jed ooso owe. Działal ość gospodar za, jak sama nazwa wskazuje, jest
jednoosobowa. Dziś prakty z ie ikt z as ie działa sa odziel ie. Każdy z as
prowadzi swój biznes ZESPOŁOWO. Co wię ej, zęsto widuję a ry ku takie dziw e
ko struk je, w który h jed a oso a a działal ość gospodar zą i kilka innych jest jej pseudo
wspól ika i. Oz a za to, że odpowiedzial ość za fir ę wisi a jed ej oso ie. O zywiś ie
ówię o odpowiedzial oś i for al ej. Z drugiej stro y, jeżeli oso a, która tę działal ość
prowadzi, postanowi to zakoń zyć, jej pseudo wspólni y i ie ogą z ty zro ić. Tak
iestety działa dziś wiele fir w Pols e. Uważa , że to ie prowadzi do sta iliza ji, ie
uduje zaufa ia, a i ie pozwala zaa gażować się w działal ość fir y w
%.

1

Bo ie oż a jej sprzedać/kupić. Każdy z as prowadzi fir ę z yślą, że w przyszłoś i
ędzie o a źródłe utrzy a ia dla as sa y h, oraz dla aszy h rodzi . Często
traktuje y ją, jak za ezpie ze ie a przyszłość. Coraz zęś iej popular y rozwiąza ie jest
udowa ie fir y, a póź iej jej spie ięże ie. Kapitał pozyska y ze sprzedaży fir y
za ezpie za rodzi ę i as sa y h. I tutaj a dla Cie ie złą wiado ość.

2

Jed ooso owa działal ość gospodar za jest przyporządkowa a do złowieka, o oz a za,
że a y ją sprzedaż trze a to zro ić wraz z złowiekiem.
Z ojej wiedzy wy ika, że ha del ludź i, przynajmniej w Europie, jest nielegalny. Tym
sa y , jeżeli pla ujesz swoją fir ę w przyszłoś i sprzedać, a awet jak ie pla ujesz, usisz
yć świado y, że jeżeli to jest jed ooso owa działal ość gospodar za, to ie ędziesz ógł
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tego zro ić. O zywiś ie ha del ludź i jest prze ze
ie potraktowa y w kategoria h ie o
hu orysty z y h, ho iaż to ra zej zar y hu or. Jed ak ko esje, iektóre pozwole ia są
wydawa e dla fir y, jed ak są przypisa e złowiekowi, wię jeżeli fir ie – zyli złowiekowi
się oś sta ie, to ie a kto tej oso y zastąpić.
Podo a sytua ja a iejs e z kup e . Załóż y, że Twój głów y ko kure t h e sprzedać
fir ę, po ieważ z udziło u się jej prowadze ie. Ty posiadasz kapitał a jego kupienie.
Jed ak prowadził o fir ę jako jed ooso owa działal ość gospodar za. Niestety ie ożesz
jej kupić.

Bo nie jest dziedziczona. Każdy z as w ześ iej lu póź iej u rze. Nie jest to ryzyko,
który
oż a zarządzać, a ra zej sytua ja, którą oż a z góry przewidzieć i a której
okoli z ość ależy się za ezpie zyć. O zywiś ie ikt z nas nie zna daty ani godziny.

3

Jeżeli dziś prowadzisz iz es i h esz, a y ył o za ezpie ze ie
rodziny, to ie oże to yć jed ooso owa działal ość gospodarcza.

dla Cie ie i Twojej

Należy ieć świado ość, że jeżeli Ty jesteś właś i iele fir y i oś y Ci się stało, to Twój
NIP przestaje fu k jo ować w iągu 7 d i. Oz a za to, że Twoja fir a koń zy się wraz z
Twoi ży ie . Dla rodzi y, za iast za ezpie ze ia, zostawiasz ogro ą ilość pro le ów i
for al oś i.
Pytanie, czy oby na pewno o to Ci chodzi?
Działal ość gospodar za ie pozwala a dziedzi ze ie fir y, wię jeżeli poważ ie i
odpowiedzial ie yślisz o przyszłoś i, to ie ożesz prowadzić fir y w taki sposób.
Bo istnieje ryzyko utraty ałego ajątku. Działal ość gospodar za jest przypisa a do
złowieka, wię jeżeli oś stałoby się z przepływa i pie ięż y i w Twojej firmie,
ryzykujesz ały
swoi
ajątkie . Nie jest przy ty
istot e, kiedy rozpo ząłeś
kolekcjonowa ie ajątku. Nawet jeżeli zgro adziłeś jakieś środki w ześ iej, iż rozpo ząłeś
prowadze ie jed ooso owej działal oś i gospodar zej, i tak podlegają o e ewe tual ej
egzekucji.
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Dodatkowo dziś w Pols e większość par a wspól oś i ajątkowe, o prowadzi
ostate z ie do tego, że ryzykujesz ały ajątek, jaki wspól ie wypra owaliś ie lu
w ieśliś ie do ałżeństwa.
Nie wie , zy oż a z taką świado oś ią skute z ie prowadzić iz es. W ojej o e ie dość
trud o w taki h waru ka h podjąć większe ryzyko. A ez większego ryzyka trudno jest
rozwijać iz es. Ty sa y kółko się za yka.
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Bo jest o owiązkowa opłata do ZUS. Prowadzą jed ooso ową działal ość
gospodar zą jesteś z uszo y w każdy
iesią u, ez względu a wielkość Twoi h
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przy hodów, opła ać składki ZUS.
W pierwszy h dwó h lata h prowadze ia fir y wysokość składki ZUS to około

zł.

Dla większoś i przedsię ior ów to koszt, który są w sta ie udźwig ąć.
Póź iej jed ak składka ZUS wy osi już

zł

iesię z ie.

I tutaj dla ogro ej zęś i przedsię ior ów jest to po pierwsze duży koszt, po drugie
bezsensowny. Ogrom ludzi nie wierzy już w syste e erytal y. Nie wierzą, że udżet
Państwa zaopiekuje się imi podczas ich okresu emerytalnego.
Dlatego oraz wię ej osó szuka alter atyw. Część po to, a y przejeść pie iądze
zaosz zędzo e a wpłata h do ZUS, a zęść dlatego, że szuka kapitału a i westy je w
swoją przyszłość. Ja pole a to drugie rozwiąza ie.
Bo dostęp do opty aliza ji podatkowy h jest bardzo skromny. Działal ość
gospodar za, jak już w ześ iej pisała , jest dość prosta w księgowa iu. Ma to swoje
zalety. Prowadzenie księgowoś i u księgowej jest ta ie. Jed ak a też swoje wielkie wady.
Przy tak prostej ko struk ji dość trud o ówić o opty aliza ja h podatkowy h. Dla
odmiany, prowadze ie spółki kapitałowej pozwala a wiele taki h rozwiązań.
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7

Bo brakuje ewide ji ru hu pie iądza. Na o dzień pra uję z przedsię ior a i i
iezwykle zęsto trafiają do
ie z pyta ia i od oś ie spółek z o.o.

Aby móc im pomóc, pytam ich m.in.:


o przychody,



o koszty



i o dochód.

Niestety ogro a większość przedsię ior ów ie potrafi i odpowiedzieć a te proste
pytania. Jeste przerażo a ty , że ludzie ie wiedzą, ile zara iają. A jeżeli ie wiedzą, ile
zara iają, to ie ają prawa skute z ie prowadzić iz esu.
Działal ość gospodar za pozwala a pły
do portfela firmowego i odwrotnie.

e prze hodze ie środków z portfela prywat ego

W rezultacie oznacza to, że zaj uje y się sprawa i zawodowy i oraz prywat y i na
jed y ko ie a kowy . Zdaje so ie o zywiś ie sprawę, że dla osó ko sekwe t y h ie
jest to pro le , a y to oddzielać, jed ak większość ludzi tego ie ro i.
Spółki kapitałowe z uszają przedsię ior ów do oddziela ia
pozwala przedsię ior o skute z ie zarządzać pie iędz i.

ajątków, o w rezulta ie

Po tej ałej serii i for a ji warto przedstawić rozwiąza ie.
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Rozwiąza ie
[powrót do Spisu Treś i]

Wiele osób przenosi dziś swoją fir ę za gra i ę. Uważa , że to ardzo dobra opcja dla
iektóry h grup przedsię ior ów. Z drugiej zaś stro y, większość przedsię ior ów powi a
ieć fir ę w kraju ze względów for al y h. Większość z as posiada iz esy sta jo ar e, o
w rezultacie wymusza na nas wybranie formy prawnej charakterystycznej dla Polski.
Oso iś ie pole a

spółki z ogra i zo ą odpowiedzial oś ią (sp. z o. o.).

Pozwalają a:


dziedziczenie,



sprzedawanie,



kupowanie,



ają ogra i zo ą odpowiedzial ość.

Wie , że dla wielu przedsię ior ów spółka kojarzy się z zy ś zły . Słyszała
wiele mitów.

a te te at

Justyna Broniecka-Klim (justyna@redutax.pl)
PRZźDSI

BIORCA, TRENER, PROJEKT MENED źR

Jej podstawowym atutem jest skuteczność biznesowa oraz ch ć zmiany systemu podatkowego w Polsce.
Obecnie rozwija firm zajmującą si optymalizacjami podatkowymi oraz pomocy przedsi biorcom w tym, aby
legalnie płacić mniej podatków i nie płacić ZUS-u. Współpracuje z takimi organizacjami jak Kontestacja i
Projekt Wspierania Przedsi biorczości (PWP). Jest prelegentem na licznych konferencjach dla przedsi biorców.
Najcz ściej mo na zobaczyć ją na spotkaniu ZUS to nie MUS. Zawsze mówi, e to jej ulubione spotkanie,
poniewa przychodzą tam przedsi biorcy głodni wiedzy. Przez wiele lat pracowała jako mened er operacyjny, a
pó niej jako mened er w działach personalnych. Od ponad 7 lat szkoli z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych oraz zarządzania projektami. Jej pasją jest edukacja przedsi biorców w tym, aby ich firmy działały
lepiej i skuteczniej, i aby codzienna praca przynosiła wiele korzyści i uśmiechu. Jest jedną z tych osób, której jak
si wielu wydaje doba trwa dłu ej. Uwielbia zdanie: Jeżeli coś Ci się nie podoba zmień to.
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