Przewodnik po ułatwieniach dla biznesu

Szanowni Państwo
Istotą naszej pracy jest wsparcie przedsiębiorców w zarządzaniu ich firmami. Zdajemy sobie
sprawę, że prowadząc biznes nie zawsze wystarcza czasu aby być na bieżąco z wszystkimi
dostępnymi rozwiązaniami. Dlatego przygotowaliśmy poradnik, w którym omówiliśmy
wybrane przez nas udogodnienia, z których może skorzystać Przedsiębiorca.

Szereg spraw można obecnie załatwić przez internet np. zaświadczenie o niezaleganiu
z urzędu skarbowego czy ZUS. Do tego potrzebny jest np. Profil Zaufany czy rejestracja
na portalach urzędowych. W tym poradniku dokładnie opisujemy jak to wszystko zrobić.

Omówione są też pewne nowe, szczególnie przez nas polecane rozwiązania z zakresu
organizacji biznesu np. możliwość ustanowienia zarządcy sukcesyjnego dla jednoosobowo
prowadzonej działalności gospodarczej. Wymienione są też niektóre udogodnienia
podatkowe, program dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy.

Oczywiście każdą ze spraw opisanych w tym poradniku można też zlecić naszej Firmie
– zapraszamy do współpracy.

ul. Bóżnicza 15/16, 61-751 Poznań
tel. kom. 690 255 061

www.ligocki.info

Dla ułatwienia korzystania z niniejszego podręcznika
w sekcji „przydatne strony” oraz w treści poszczególnych instrukcji umieszczone zostały
bezpośrednie przekierowania na strony internetowe.
Wystarczy kliknąć na adres witryny www, żeby do niej przejść.
Również klikając na nazwę rozdziału w spisie treści
można przenieść się bezpośrednio do odpowiedniego rozdziału.
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Profil Zaufany
Profil Zaufany to podpis elektroniczny
do podpisywania podań i wniosków składanych
do podmiotów publicznych przez internet.

Co załatwisz dzięki Profilowi Zaufanemu?
xx złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego
xx sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru
xx sprawdzisz swoje punkty karne
xx złożysz wniosek o świadczenie 500+
xx złożysz deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38
na portalu podatkowym
xx wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
xx złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
xx zawnioskujesz do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia
o niezaleganiu z podatkami
xx wyślesz pismo do podmiotu publicznego
xx i załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających
potwierdzenia tożsamości

Prz y dat n e

stro n y:

Rejestracja online
pz.gov.pl/pz/register
Rejestracja i potwierdzenie online (za pomocą podpisu kwalifikowanego)
pz.gov.pl/dt/registerByCertificate
Podręcznik użytkownika
pz.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaPZ.pdf
Wyszukiwarka punktów potwierdzających
pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
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Jak założyć
Profil Zaufany?
Założenie profilu - online
Potwierdzenie - osobiście w urzędzie

xx wejdź na stronę www.pz.gov.pl/pz/register
xx wypełnij formularz danymi logowania (identyfikator, hasło) oraz danymi osobowymi
(imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail)
xx zaznacz „Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi profilu zaufanego
i podpisu zaufanego” po zapoznaniu się z tymi przepisami
xx kliknij Zarejestruj się i podaj kod autoryzacyjny otrzymany smsem na numer telefonu
podanego w zgłoszeniu
xx wybierz przycisk „Weryfikuj kanał autoryzacji i zarejestruj konto”
xx po pomyślnej weryfikacji kanału autoryzacji system wyświetli okno potwierdzające
rejestrację oraz termin w jakim trzeba potwierdzić wniosek w punkcie
potwierdzającym
xx udaj się osobiście do jednego z punktów potwierdzających (wyszukiwarka punktów
potwierdzających na stronie www.pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList)
- pracownik punktu potwierdzającego poprosi cię o okazanie dokumentu tożsamości,
wydrukuje złożony przez ciebie wniosek i poprosi o jego podpisanie
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Lista punktów potwierdzających w Poznaniu:
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NAZWA

Adres

Idea Bank

ul. Małe Garbary 9

mBank S.A.

ul. Głogowska 161

mBank S.A.

ul. Pleszewska 1 (Posnania)

mBank S.A

ul. Roosevelta 22

mBank S.A.

ul. Półwiejska 42

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

ul. Dolna Wilda 80

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy

pl. Cyryla Ratajskiego 5

Poznańskie Centrum Świadczeń

ul. Wszystkich Świętych 1

Poznańskie Centrum Świadczeń

ul. Stanisława Małachowskiego 10

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

ul. Maksymiliana Jackowskiego 18

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Al. Niepodległości 34

Urząd Miasta Poznania

ul. 28 Czerwca 1956 r. 404

Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald

ul. Mariana Smoluchowskiego 1

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

ul. Juliusza Słowackiego 22

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto

ul. Dezyderego Chłapowskiego 17/18

Urząd Skarbowy Poznań-Wilda

ul. Dolna Wilda 80B

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady

ul. Zygmunta Wojciechowskiego 3/5

Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

ul. Górecka 1

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 156

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Piekary 14/15

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Al. Niepodległości 16/18

ZUS I Oddział w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 12

ZUS II Oddział w Poznaniu

ul. Starołęcka 31

ZUS Inspektorat w Poznaniu

ul. Fabryczna 27/28
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Założenie profilu - online
Potwierdzenie - online

1.

za pośrednictwem bankowości elektronicznej - jeśli prowadzisz konto
w następujących bankach: Alior Bank, T-mobile Usługi Bankowe, ING Bank Śląski,
Bank Pekao, mBank, Santander, PKO Bank Polski, Bank Millennium, Inteligo,
Envelo (Grupa Poczty Polskiej)

xx

zaloguj się na swoje konto bankowe

xx

wyszukaj formularz zakładania Profilu Zaufanego, uzupełnij dane z formularza
a potem utwórz Profil Zaufany

2. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Podpis kwalifikowany składasz za pomocą specjalnego urządzenia (np. tokena).
Jest płatny - w odróżnieniu od Profilu Zaufanego.
xx

wejdź na stronę www.pz.gov.pl/dt/registerByCertificate

xx

kliknij Zarejestruj się, wypełnij formularz i jeszcze raz kliknij Zarejestruj się

xx

wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego - wpisz kod

xx

wyświetli się kolejny komunikat, który potwierdzi, że twój wniosek o Profil Zaufany
został pomyślnie złożony - pojawią się 2 opcje do wyboru: Wyświetl listę punktów
potwierdzających oraz Potwierdź wniosek certyfikatem kwalifikowanym
- wybierz opcję potwierdzenia certyfikatem kwalifikowanym.

xx

uruchom aplikację PZ Signer

xx

kliknij Rozpocznij proces podpisu

xx

kliknij Przejdź do podpisu - poczekaj, aż pojawi się możliwość wybor certyfikatu
kwalifikowanego i kliknij Podpisz dokument

xx

w nowym oknie wprowadź PIN

xx

potwierdź wykonanie kroków w aplikacji PZ Singer

xx

wrócisz do przeglądarki internetowej - kliknij Potwierdź wykonanie kroków
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Portal
Biznes.gov.pl
Jest to serwis przeznaczony dla osób zamierzających
rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą.
Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych
z prowadzeniem i zakładaniem działalności.

Zakładki na stronie głównej:
xx Sprawy przedsiębiorcy – zawiera wskazówki jak załatwiać sprawy
przedsiębiorcy w urzędach
xx Centrum pomocy – tutaj można zadawać pytania dotyczące działalności
gospodarczej oraz przeczytać odpowiedzi na najczęściej zadawane
przez przedsiębiorców pytania
xx Usługi online – w tym miejscu osoby prowadzące firmę mogą załatwiać
swoje urzędowe sprawy przez internet, np. zawnioskować o zaświadczenie
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
xx Moje konto – zakładka umożliwia zalogowanie się na konto login.gov.pl
(na przykład w celu odebrania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach)

P r z y dat n e

s tron y:

link do portalu
www.biznes.gov.pl
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Żeby skorzystać
z opcji „Usługi online”
- potrzebujesz:
- Profil Zaufany
lub podpis kwalifikowany
- konto Login.gov.pl

powrót do spisu treści

Założenie konta na portalu Biznes.gov.pl
(rejestracja Login.gov.pl)
Za pomocą Login.gov.pl już teraz możesz logować się do wielu e-usług państwowych.
Lista platform i stron internetowych, które je udostępniają, będzie sukcesywnie
uzupełniana (login.gov.pl/login/services).

W jaki sposób założyć konto na stronie www.biznes.gov.pl?
Aby założyć konto na stronie należy wykonać następujące czynności:
xx wejdź na stronę konto.biznes.gov.pl/pl/rejestracja
xx podaj swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaznacz „Zapoznałem się
z Regulaminem” (po zapoznaniu się z jego treścią) i kliknij Rejestracja
xx na podany w rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem
aktywującym konto - wpisz kod aby zakończyć rejestrację

Przydat ne

strony:

link do konta Login.gov.pl
logowanie.biznes.gov.pl
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Ustanowienie
pełnomocnika
w CEIDG
Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) do prowadzenia spraw firmy
możesz ustanowić pełnomocnika.
Pełnomocnik w CIEDG może załatwiać sprawy związane
z wpisem (zmiana danych, zawieszenie firmy, wznowienie itd.),
ale również inne sprawy urzędowe.
Opublikowanie pełnomocnika za pośrednictwem CEIDG
daje możliwość wszystkim zainteresowanym sprawdzenie
czy dana osoba jest faktycznie przedstawicielem Twojej firmy.
Przy załatwianiu spraw urzędowych (również w ZUS),
nie musisz już okazywać dokumentu papierowego, ani uiszczać
każdorazowo opłaty skarbowej.
Uwaga! Nie dotyczy to spraw podatkowych, kontaktów z Urzędem Skarbowym
ani Krajową Administracją Skarbową.
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Żeby skorzystać
- potrzebujesz:
- Profil Zaufany
lub podpis kwalifikowany
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Jak zgłosić pełnomocnika w CEiDG?
Aby opublikować pełnomocnika w systemie CEIDG trzeba podać jego: imię, nazwisko,
PESEL, NIP, datę urodzenia gdy brak NIP albo PESEL, obywatelstwo, zakres pełnomocnictwa,
dane kontaktowe pełnomocnika, dla pełnomocnika będącego osobą prawną np. spółki z o.o.
- nazwę firmy, numer KRS, NIP

Instrukcja zgłoszenia pełnomocnictwa z użyciem Profilu Zaufanego:
xx wejdź na stronę www.prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/
xx wybierz Zaloguj przy użyciu Profilu Zaufanego, podaj login i hasło, wybierz
Zaloguj mnie i podaj kod autoryzacyjny
xx pojawi się okienko z danymi Twojego Profilu Zaufanego - zaznacz Podpisz
podpisem zaufanym i podaj kod autoryzacyjny
xx na swoim profilu CEiDG wybierz opcję Zmień dane i kliknij Dalej
xx na formularzu wniosku o zmianę wpisu w CEiDG w sekcji 01 Rodzaj wniosku
- uzupełnij datę powstania zmiany
xx w sekcji 03 Dane wnioskodawcy pkt 15 - potwierdź oświadczenie
xx w sekcji 12 Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w - wybierz właściwą opcję
i kliknij Dodaj pełnomocnictwo
xx wybierz właściwą opcję w polu Pełnomocnik jest osobą prawną;
jeśli pełnomocnikiem będzie osoba fizyczna wybierz opcję „nie”
xx uzupełnij pozostałe dane pełnomocnika
xx w sekcji 29.3 zaznacz zakres pełnomocnictwa i kliknij Dalej
xx podpisz i wyślij wniosek – wg wybranej opcji (tutaj Profilem Zaufanym)
xx jeśli wniosek podpisujesz Profilem Zaufanym: podaj login, hasło,
kliknij Zaloguj mnie i podaj kod autoryzacyjny
xx pojawi się okienko z danymi Twojego Profilu Zaufanego - zaznacz Podpisz
podpisem zaufanym i podaj kod autoryzacyjny
xx pojawi się komunikat Twój wniosek został wysłany

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć
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Ustanowienie
w CEiDG zarządcy
sukcesyjnego
Aby mimo śmierci przedsiębiorcy jego firma mogła
funkcjonować bez przerwy i związanych z nią trudności,
można powołać zarządcę sukcesyjnego.
Przedsiębiorca musi być wpisany do CEIDG,
aby powołać zarządcę sukcesyjnego. Może to zrobić za życia
sam przedsiębiorca lub następcy prawni po jego śmierci.

Warto powołać zarządcę sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy
ponieważ:
xx przedsiębiorstwo zachowa pełną płynność działania
xx zarządca natychmiast po śmierci przedsiębiorcy będzie mógł
zająć się prowadzeniem firmy
xx wszystkie stosunki pracy pozostaną w mocy
xx można będzie zachować ciągłość wykonywania kontraktów
xx zarządca będzie mógł szybko uzyskać potwierdzenie możliwości
wykonywania koncesji, zezwoleń itd.
xx przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z ewidencji podatników ani
z rejestru podatników VAT – wystarczy zgłoszenie zarządcy do US

Po śmierci przedsiębiorcy zarządcę może powołać:
xx małżonek przedsiębiorcy, jeśli ma udział w przedsiębiorstwie w spadku
xx spadkobierca przedsiębiorcy, który przyjął spadek albo
xx zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis – jeśli przedsiębiorstwo
jest objęte zapisem windykacyjnym w testamencie
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Żeby skorzystać
- potrzebujesz:
- Profil Zaufany
lub podpis kwalifikowany
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W tym przypadku:
xx do powołania zarządcy jest wymagana forma aktu notarialnego
xx oprócz zgody zarządcy potrzebna jest zgoda ponad 85% uprawnionych
do przedsiębiorstwa (wg wielkości udziałów w przedsiębiorstwie)
xx termin na powołanie zarządcy to 2 miesiące od dnia śmierci przedsiębiorcy

Zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego w CEiDG online:
Do powołania zarządcy sukcesyjnego potrzebne jest:
xx oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej
xx pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji (oświadczenie i zgoda
mogą być zawarte w tym samym dokumencie)
xx zgłoszenie (wpis) zarządcy do CEIDG

Przydat ne

strony:

strona do logowania
prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
formularze
www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnoscjednoosobowa/zarzad-sukcesyjny-ulatwienie-w-przekazywaniu-firmy-nastepcom/
zarzad-sukcesyjny-wzory-formularzy

Formularz znajdziesz też na stronie 31 niniejszej publikacji
- kliknij, że przejść do formularza

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć
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Instrukcja zgłoszenia zarządcy sukcesyjnego:
xx wejdź na stronę: www.ceidg.gov.pl i kliknij Zaloguj
xx wybierz właściwy sposób logowania (przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego,
Profilu Zaufanego lub Login.gov.pl) i zaloguj się
xx na swoim profilu CEiDG wybierz opcję Zmień dane i kliknij Dalej
xx na formularzu wniosku o zmianę wpisu w CEiDG w sekcji 01 Rodzaj wniosku
- uzupełnij datę powstania zmiany
xx w sekcji 03 Dane wnioskodawcy pkt 15 - potwierdź oświadczenie
xx w sekcji 12 Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w - wybierz właściwą opcję
xx w części dotyczącej załączników (na dole formularza) zaznacz, że składasz załącznik
CEiDG-ZS w celu podania danych zarządcy sukcesyjnego i wybierz Dalej
xx na formularzu CEIDG-ZS ZARZĄDCA SUKCESYJNY wypełnij dane osoby,
którą ustanawiasz zarządcą sukcesyjnym (obowiązkowo: imię i nazwisko, nr PESEL,
nr NIP, adres zarządcy do doręczeń)
xx w polu 03 Czynności do wykonania wybierz opcję „dodanie informacji
o zarządcy sukcesyjnym”
xx w polu 04 Wniosek dotyczy wybierz opcję „Zarządcy sukcesyjnego”
xx

w polu 06 Oświadczenie zaznacz oświadczenie, że wybrana przez Ciebie
osoba zgodziła się na pełnienie tej funkcji a potem kliknij Dalej

xx podpisz i wyślij wniosek – wg wybranej opcji (albo Profilem Zaufanym
albo certyfikatem kwalifikowanym) - wybierz właściwy sposób logowania
xx jeśli wniosek podpisujesz Profilem Zaufanym: podaj login, hasło,
kliknij Zaloguj mnie i podaj kod autoryzacyjny
xx pojawi się okienko z danymi Twojego Profilu Zaufanego - Zaznacz Podpisz
podpisem zaufanym i podaj kod autoryzacyjny
xx pojawi się komunikat potwierdzający wysłanie wniosku
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Żeby skorzystać
- potrzebujesz:
- Profil Zaufany
lub podpis
kwalifikowany
- konto Login.gov.pl

Zaświadczenie
o niezaleganiu w podatkach
lub stwierdzające stan
zaległości online
Taką sprawę można załatwić:
xx elektronicznie
xx podczas wizyty w urzędzie
xx listownie

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia
o niezaleganiu z podatkami online?
(autoryzacja Profilem Zaufanym, wniosek składany pierwszy raz na portalu, bez udziału
pełnomocnika, odbiór odpowiedzi i zaświadczenia przez portal Biznes.gov.pl)

xx zaloguj się na stronę logowanie.biznes.gov.pl i kliknij Zaloguj się
przez Login.gov.pl,
xx wybierz jako sposób logowania Profil Zaufany a następnie zaloguj się
i podpisz Profilem Zaufanym
xx pojawi się strona Biznes.gov.pl
xx podpowiadanie danych - wybierz swój profil, jeśli go nie posiadasz wybierz opcję
Utwórz nowy profil
xx tryb składania wniosku - wybierz „we własnym imieniu”
xx rodzaj wnioskodawcy – wybierz „firma”
xx dane wnioskodawcy – uzupełnij nazwę swojej firmy, NIP, zaznacz miejsce
rejestracji firmy (CEiDG lub KRS)
xx adres siedziby – zaznacz „+ Dodaj nowy adres” i uzupełnij dane adresowe
w nowym okienku
xx przeznaczenie zaświadczenia – uzupełnij cel wnioskowania o zaświadczenie oraz liczbę
potrzebnych egzemplarzy (opłata skarbowa za każdy egzemplarz wynosi 21 zł)
xx treść zaświadczenia – wybierz zakres potrzebnych informacji (jeśli potrzebujesz
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zaświadczenia o niezaleganiu dla banku wybierz pierwszą opcję: „postępowanie
dotyczące ujawnienia zaległości podatkowych oraz określenie ich wysokości”)
xx urząd odbierający wniosek – wybierz właściwy urząd skarbowy, zaznacz
prawidłową odpowiedź na pytanie czy w ciągu ostatnich 5 lat opłacałeś podatki
w innych urzędach niż ten który wybrałeś i wybierz sposób odpowiedzi urzędu
- elektronicznie w Biznes.gov.pl
xx opłata skarbowa – wybierz właściwą opcję
xx sposób odbioru zaświadczenia – wybierz opcję: elektronicznie w Biznes.gov.pl
xx dokument gotowy do podpisu – wybierz właściwy sposób logowania
(Profilem Zaufanym), zaloguj się i podpisz Profilem Zaufanym
xx po powrocie na stronę Biznes.gov.pl kliknij Wyślij dokument

Jak odebrać zaświadczenie o niezaleganiu?
xx zaloguj się na stronę logowanie.biznes.gov.pl i kliknij Zaloguj się
przez Login.gov.pl
xx wybierz jako sposób logowania Profil Zaufany i wybierz sposób logowania
na Profil Zaufany, zaloguj się i podpisz podpisem zaufanym
xx w zakładce Sprawy zakończone znajdziesz wiadomość z otrzymanym zaświadczeniem,
kliknij link, w sekcji „Dołączone dokumenty” pobierz plik zaświadczenia w pdf
xx oraz plik z rozszerzeniem *.xades

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
w podatkach
Opłatę zapłać w chwili składania wniosku. Pamiętaj, że opłata 21 zł dotyczy wydania
jednego egzemplarza zaświadczenia.

Opłata: wpłać ją w kasie lub na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby
urzędu, w którym składasz wniosek o zaświadczenie (numer konta sprawdzisz na stronie
urzędu miasta lub gminy).
Na przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać
na konto Urzędu Miasta Poznania.

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
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Żeby skorzystać
- potrzebujesz:
- Profil Zaufany
lub podpis kwalifikowany
- konto PUE
na portalu ZUS

Zaświadczenie
o niezaleganiu wobec ZUS
przez pue
Taką sprawę można załatwić:
xx elektronicznie
xx podczas wizyty w urzędzie
xx listownie

Ważne! Aby otrzymać zaświadczenie, twoja firma musi znajdować się
w Centralnym Rejestrze Płatników Składek.

Jak zawnioskować o zaświadczenie online?
xx zaloguj się do swojego profilu na PUE www.zus.pl/portal/
xx wybierz zakładkę Płatnik a następnie sekcję Usługi
xx wybierz usługę „Złożenie dokumentu ZUS-EWN” i kliknij Przejdź do usługi
xx pojawi się komunikat informujący o konieczności autoryzacji usługi przy użyciu Profilu
Zaufanego ePuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym – kliknij OK
xx potwierdź wybór wniosku ZUS-EWN i kliknij „Szczegóły/wyślij”
xx pojawi się okienko ze szczegółowymi danymi dokumentu – kliknij Edytuj
Na 1 stronie wpisz cel wnioskowania o zaświadczenia
Na 2 stronie uzupełnij liczbę egzemplarzy zaświadczenia oraz miejscowość
W górnym menu naciśnij Zapisz - pojawi się okienko „Dokument ZUS-EWN został
zapisany” - kliknij Zamknij
xx pojawi się okienko ze szczegółowymi danymi dokumentu – kliknij Wyślij
xx pojawi się okienko dot. sposobu odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS - po wybraniu
opcji odbioru zaświadczenia kliknij OK (domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru
zaświadczenia elektronicznie (przez PUE), możesz także wybrać odpowiedź w formie
papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w placówce ZUS
albo pocztą tradycyjną)
xx pojawi się komunikat informujący o konieczności autoryzacji usługi przy użyciu
Profilu Zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wybierz sposób
podpisu wniosku

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć
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xx pojawi się komunikat informujący o przekierowaniu na odpowiednią platformę
do autoryzacji podpisem – kliknij ok, zaloguj się i podpisz wniosek
xx po pomyślnej weryfikacji kanału autoryzacji system wyświetli okno potwierdzające
wysłanie wniosku – kliknij ok
xx dokument wysłany

Po złożeniu dyspozycji odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, otrzymasz maila
(na adres zdefiniowany w profilu PUE) z powiadomieniem o dokumencie do odbioru.

Jak odebrać zaświadczenie o niezaleganiu?
xx zaloguj się na stronę www.zus.pl/portal/
xx otwórz skrzynkę odbiorczą klikając na przycisk Pokaż
xx zaznacz właściwą wiadomość z ZUS i wybierz sposób potwierdzenia odbioru
(albo Profilem Zaufanym ePUAP albo podpisem kwalifikowanym), po pojawieniu się
komunikatu potwierdzającego sposób podpisu kliknij OK
xx jeśli wniosek podpisujesz Profilem Zaufanym - zaloguj się i podpisz Profilem Zaufanym
xx pojawi się lista odebranych dokumentów - wybierz właściwą wiadomość z listy i kliknij
Szczegóły
xx pojawi się okienko z danymi odebranego dokumentu - kliknij Przeglądaj dokument
xx pokaże się treść zaświadczenia - kliknij Drukuj

Jak wygenerować zaświadczenie o niezaleganiu z poświadczeniami
(np. dla banku)?
xx zaloguj się na stronę www.zus.pl/portal/
xx otwórz skrzynkę odbiorczą klikając przycisk Pokaż
xx wybierz właściwą wiadomość otrzymaną z ZUS i kliknij Eksportuj
xx otrzymasz spakowany folder o naziwe PUE-ID… zawierający 4 pliki, prześlij
spakowany folder zainteresowanej instytucji np. do banku
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Jak zarejestrować profil PUE na portalu ZUS?
Założenie profilu - online
Potwierdzenie - osobiście w ZUS
Rejestracja profilu na PUE - jeśli nie posiadasz Profilu Zaufanego bądź kwalifikowanego
podpisu elektronicznego albo nie będziesz korzystać z rejestracji profilu
za pośrednictwem bankowości elektronicznej, konieczna jest jednorazowa wizyta
w jednostce ZUS i potwierdzenie tożsamości użytkowania konta PUE.
Na miejscu wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.

xx wejdź na stronę www.zus.pl/portal/rejestracja.npi
xx kliknij DO REJESTRACJI, wypełnij dane i naciśnij ZAREJESTRUJ PROFIL
xx pojawi się komunikat „Profil do PUE został utworzony” oraz termin w jakim trzeba
potwierdzić wniosek w punkcie potwierdzającym tzn. jednostce ZUS

Założenie profilu - online
Potwierdzenie - online
Rejestracja profilu na PUE poprzez Profil Zaufany
xx wejdź na stronę www.zus.pl/pue/rejestracja i wybierz opcję - Dla przedsiębiorców
xx kliknij Zarejestruj profil poprzez: Twój Profil Zaufany
xx zaloguj się i podpisz dokument Profilem Zaufanym
xx pojawi się komunikat potwierdzający pomyślne podpisanie dokumentu - kliknij
Zarejestruj Profil
xx uzupełnij dane z formularza i kliknij Zarejestruj Profil
xx pojawi się komunikat o utworzeniu profilu z nadanym Ci loginem - zapamiętaj ten
login (potwierdzenie rejestracji oraz numer login zostaną też wysłane na adres
mailowy podany podczas rejestracji)

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć
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Zawieszenie
działalności
w CEiDG
na nowych zasadach - od 30 kwietnia 2018 r.

Ustawa o prawie przedsiębiorców z 2018 roku wprowadziła
w tym zakresie następujące zmiany:
xx działalność można zawiesić bez konieczności wskazywania daty jej wznowienia
- w tym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć wniosek o jej
wznowienie, jeśli będzie chciał powrócić do prowadzenia działalności,

xx działalność można zawiesić na określony czas, a podając datę zakończenia
zawieszenia we wniosku CEIDG-1, można podać okres dłuższy niż 24 miesiące,
po upływie terminu wskazanego we wniosku o zawieszeniu działalności, zostanie
ona automatycznie wznowiona, a nie jak do tej pory – zamykana,

xx działalność można zawiesić kiedy w przedsiębiorstwie zatrudnieni są wyłącznie
pracownicy, którzy aktualnie przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie rodzicielskim,
niełączący korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
u pracodawcy udzielającego tego urlopu,

xx zawieszenia mogą dokonać przedsiębiorcy jako wspólnicy spółek cywilnych,
jednak warunkiem skuteczności takiego zawieszenia jest to, aby dokonali go wszyscy
członkowie spółki.
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Żeby skorzystać
- potrzebujesz:
- Profil Zaufany
lub podpis
kwalifikowany

Jak zawiesić działalność gospodarczą?
xx wejdź na stronę www.prod.ceidg.gov.pl/CEIDG i kliknij Zaloguj
xx wybierz Zaloguj przy użyciu Profilu Zaufanego lub Zaloguj przy użyciu Login.gov.pl
xx jeśli wniosek podpisujesz Profilem Zaufanym - zaloguj się i podpisz Profilem Zaufanym
xx na swoim profilu CEiDG wybierz opcję Zawieś działalność i dwukrotnie kliknij Dalej
xx na formularzu wniosku o zmianę wpisu w CEiDG w sekcji 01 Rodzaj wniosku
- uzupełnij datę powstania zmiany
xx w sekcji 03 Dane wnioskodawcy pkt 15 - potwierdź oświadczenie
xx w sekcji 12 Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w - wybierz właściwą opcję
xx w sekcji 14 Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej: wskaż
datę rozpoczęcia zawieszenia (i ewentualnie datę wznowienia działalności)
xx kliknij Dalej
xx Podpisz i wyślij wniosek – wg wybranej opcji (albo Profilem Zaufanym albo
certyfikatem kwalifikowanym)
xx wybierz sposób logowania - jeśli wniosek podpisujesz Profilem Zaufanym – zaloguj się
i podpisz Profilem Zaufanym
xx pojawi się komunikat - Twój wniosek został wysłany

Przydat ne

strony:

poradnik
www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy/
chce-zawiesic-firme-jednoosobowa/guide_110-ZAWIESZENIE_DZIALALNOSCI_
GOSPODARCZEJ
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Uproszczenia
dla „małych
podatników”
Mały podatnik VAT – definicja
Mały podatnik, zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT, to podatnik podatku od towarów i usług:
xx u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim
roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości
1.200.000 euro,
xx prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi,
zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem,
zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem
komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi
(wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej
w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Mały podatnik VAT - limit 2019
Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2019 r. wynosi
po zaokrągleniu 5.135.000 zł. W przypadku podatników prowadzących działalność
maklerską limit w 2019 r. wynosi 193.000 zł.

Mały podatnik VAT - limit 2020
Od 1 stycznia 2020 roku zostanie podwyższony próg sprzedaży, który uprawnia
do uzyskania statusu „małego podatnika” – 1.200.000 euro do 2.000.000 euro.

Wybrane uproszczenia dla „małego podatnika”
„Mały podatnik” ma prawo do:
xx jednorazowej amortyzacji (po spełnieniu innych warunków określonych ustawą)
od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji
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Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym,
w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji ŚT oraz WNP, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej
wartości tych odpisów amortyzacyjnych
xx skorzystania z kasowej metody rozliczania VAT, która polega na odprowadzaniu VAT
po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów
po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty,
xx kwartalnego rozliczania podatku dochodowego (PIT i CIT)
xx obniżonej preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych CIT
wynoszącej 9% podstawy opodatkowania (obniżka ta dotyczy wyłącznie przychodów
innych niż zyski z kapitałów pieniężnych, a więc wyłącznie przychodów z tzw.
działalności operacyjnej przedsiębiorstwa)

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć
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Ulga na złe długi
w podatku VAT
po 1 stycznia 2019 r.
Ulga na złe długi daje możliwość podatnikowi odzyskania
zapłaconego podatku VAT od nieuregulowanych na jego rzecz
faktur. Po upływie 90 dni od terminu płatności za wystawioną
fakturę podatnik może zwrócić się do urzędu skarbowego
o zwrot należnego VAT-u, pod warunkiem, że kontrahent nie
zapłacił mu wymaganych pieniędzy.

Warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z ulgi na złe długi:
xx dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika
zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania
restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
xx w dniu poprzedzającym dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której zawarta
będzie korekta z tytułu ulgi na złe długi zarówno wierzyciel, jak i dłużnik są
zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, natomiast dłużnik nie jest w trakcie
postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
xx od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, nie upłynęło więcej
niż 2 lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona.

Dla przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim, że ulga na złe długi dokonywana
jest u nich bez udziału drugiej strony transakcji, w zachowanym terminie 90 dni
od wskazanego upływu terminu zapłaty. Nie ma też obowiązku informowania dłużnika
o fakcie skorzystania z tej ulgi. Dłużnik, jeśli w ciągu 90 dnie nie ureguluje faktury,
ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego od zaległości niezależnie od tego,
czy jego kontrahent zdecydował się na korektę ze swojej strony.
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Wierzyciel ulgę na złe długi wykazuje na deklaracji VAT-7/VAT-7K ze znakiem „minus”
w części C deklaracji wraz z załącznikiem VAT-ZD, na którym podajemy dane wierzyciela
oraz dłużnika, a także dane dotyczące faktury, której dotyczy ulga (w tym kwoty korekt
podstawy opodatkowania i podatku należnego).

Opisane korekty podatkowe dotyczą wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług
na terytorium kraju. Nie stosuje się ich więc do transakcji międzynarodowych z udziałem
podmiotów zagranicznych.

P rzydat ne

strony:

sprawdzenie statusu podmiotu w VAT
ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1
strona do pobrania formularza VAT-ZD
www.podatki.gov.pl/
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Pracownicze
Plany Kapitałowe
(PPK)
Ustawa o PPK weszła w życie 01.01.2019 roku. Zgodnie z nią
każda firma zatrudniająca co najmniej jedną osobę podlegającą
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, musi
utworzyć PPK dla swoich pracowników.
Zwolnieni z tego obowiązku będą m.in. mikroprzedsiębiorcy
(czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 osób), w sytuacji gdy wszyscy
pracownicy złożą deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK
oraz firmy, które prowadzą pracownicze programy emerytalne PPE
ze składką na poziomie min. 3,5 proc. wynagrodzenia pracownika,
a uczestnikami programu jest min. 25 proc. zatrudnionych.
Czym jest PPK?
Pracownicze Plany Kapitałowe są powszechnym, dobrowolnym i w pełni prywatnym
systemem stworzonym w celu gromadzenia oszczędności długoterminowych przez
pracowników. Wpłaty w ramach programu będą dokonywane z trzech źródeł: przez
pracowników, pracodawców oraz państwo.
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Kiedy rusza program?
Projekt ustawy zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami.
Harmonogram przystępowania firm do PPK:
xx firmy zatrudniające powyżej 250 osób – od 1 lipca 2019
xx od 50 do 249 osób – od 1 stycznia 2020
xx od 20 do 49 osób – od 1 lipca 2020
xx pozostali – od 1 stycznia 2021

Obowiązki pracodawcy w związku z PPK:
Pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi musi wybrać instytucję
finansową, w której utworzone zostaną rachunki PPK dla pracowników. Jeśli w firmie
nie ma związków zawodowych, wtedy pracodawca dokona wyboru w porozumieniu
z reprezentacją osób zatrudnionych. Jeśli pracodawca nie osiągnie porozumienia na
miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy – wybiera instytucję finansową sam.

Kary dla pracodawcy:
Za niedostosowanie się do nowych przepisów ustawodawca przewidział surowe
sankcje. Pracodawca, który nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby
zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, nie realizuje wpłat
do PPK w przewidzianym przepisami terminie oraz nie prowadzi dokumentacji związanej
z obliczaniem wpłat do PPK może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł
do nawet 1 000 000 zł.

Przedsiębiorca, który nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub
nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, może
ryzykować karę 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym.

Nazywanie prowadzonej działalności lub reklamowanie jej przy użyciu pojęcia
„pracowniczy plan kapitałowy” lub skrótu „PPK” mimo że nie odpowiada to prawdzie, grozi
karą od 1 mln zł grzywny do nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Przydat ne

strony:

Oficjalny portal informacyjny PPK
www.mojeppk.pl/
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Bezzwrotne
dofinansowanie z ZUS
na poprawę warunków
pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku ogłasza konkurs
na dofinansowanie projektów, które dotyczyć będą poprawy
bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia
wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
Dla wniosków złożonych w 2019 roku pula środków na ten cel
wynosiła 50 mln zł.

W ramach dofinansowania można:
xx poprawić lub zapewnić bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn,
urządzeń i miejsc pracy
xx zakupić urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi
oraz promieniowaniem elektromagnetycznym
xx oświetlić miejsca i stanowiska pracy oraz wprowadzić ochronę przed
promieniowaniem optycznym
xx zastosować ochronę przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
xx zainstalować urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze czy też
urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
xx zapewnić sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,
w zagłębieniach i innych strefach pracy
xx zainwestować w sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu
mięśniowo-szkieletowego
xx sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia
na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne oraz w środki ochrony
indywidualnej
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Jakie dofinansowanie i dla kogo
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie firmy, natomiast poziom dofinansowania został
zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. Zasady dofinansowania projektów
dla wniosków złożonych w 2019 r. były następujące:

Maksymalna kwota dofinansowania (w PLN)

Rodzaj
przedsiębiorstwa

Liczba
zatrudnionych

Procent budżetu
projektu
podlegający
dofinansowaniu

doradczych

inwestycyjnych

Inwestycyjno
-doradczych

Mikro

1-9

90%

1 000

139 000

140 000

Małe

10 – 49

80%

1 000

209 000

210 000

Średnie

50-249

60%

1 000

339 000

340 000

Duże

250 i więcej

20%

1 000

499 000

500 000

O dofinansowanie mogą się starać pracodawcy, którzy nie mają zaległości w opłacaniu
składek i podatków, nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym,
w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub układowego z wierzycielem.
Z dofinansowania można korzystać raz na 3 lata.

Przydat ne

strony:

www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/
dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy
- warunki konkursu ogłoszonego w 2019 r.
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Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
spółka komandytowa

Coraz bardziej popularną formą prowadzenia biznesu staje się spółka

przykładowy schemat

tylko do określonej kwoty. Ich majątek jest więc bezpieczny.

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Jest to spółka osobowa, w której wspólnikiem ponoszącym
nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania
(komplementariuszem), jest spółka z o.o. Wspólnicy będący
komandytariuszami (zwykle osoby fizyczne) ponoszą odpowiedzialność

Jednocześnie spółka taka nie jest podatnikiem podatku dochodowego
– obowiązki podatkowe powstają jedynie po stronie jej wspólników.
Taka konstrukcja łączy podstawowe zalety spółek osobowych i spółek
kapitałowych.
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Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
spółka komandytowa
xx spółka komandytowa powstaje po wpisie do KRS, brak formy spółki komandytowej
w organizacji
xx siedzibą spółki jest miejscowość, w umowie spółki nie trzeba wskazywać
dokładnego adresu spółki
xx suma komandytowa - określa górną granicę odpowiedzialności komandytariusza,
oznaczona jest w PLN i może być różna dla poszczególnych komandytariuszy

INFORMACJE TECHNICZNE
xx opłata za wpis do KRS wynosi łącznie 350 zł (250 zł opłata sądowa + 100 zł
za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)
xx prowadzi pełną księgowość (księgi rachunkowe)
xx nie jest płatnikiem podatku dochodowego
xx może być podatnikiem podatku VAT, w niektórych przypadkach musi być
xx umowa najmu na siedzibę spółki
xx stopka w pismach urzędowych i mailowych spółki powinna zawierać pełne brzmienie
firmy komplementariusza będącego osobą prawną np. ABC spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa

Ponadto w stopce powinny znaleźć się następujące elementy:
xx pełna nazwę firmy włącznie z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności,
xx siedziba i adres
xx NIP
xx oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe
podmiotu oraz numer podmiotu w rejestrze
xx wysokość kapitału zakładowego – dotyczy tylko spółki z o.o,

Na pieczęci powinny znajdować się takie elementy:
xx nazwa firmy (może być wersja skrócona)
xx adres spółki (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
xx NIP, KRS
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Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
KOMPLEMENTARIUSZ:
xx reprezentuje spółkę, prowadzi jej sprawy (zgodnie z KSH nie otrzymuje
wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki komandytowej, ale może otrzymywać)
xx odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej

INFORMACJE TECHNICZNE
xx opłata za wpis do KRS wynosi łącznie 350 zł (250 zł opłata sądowa + 100 zł za
publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)
xx prowadzi pełną księgowość (księgi rachunkowe)
xx podatek dochodowy od osób prawnych CIT 15% lub 9%
xx może być podatnikiem podatku VAT
xx umowa najmu siedziby spółki
xx po rejestracji spółki należy złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację PCC-3 do
właściwego miejscowo urzędu skarbowego (w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy
spółki), stawka podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy
spółki wynosi 0,5% i jest liczona od wartości kapitału zakładowego minus koszt wpisu
do KRS (np. 5.000 zł – 350 zł = 4.650 zł; x 0,5% tj. 23,25 zł);
xx po rejestracji spółki należy złożyć prawidłowo wypełnioną deklaracje NIP8 do
właściwego miejscowo urzędu skarbowego
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....................................................................................
....................................................................................

KOMANDYTARIUSZ
xx bierny inwestor – nie ma prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania
xx ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki – do wysokości sumy
komandytowej
xx suma komandytowa może być różna dla poszczególnych komandytariuszy
xx śmierć komandytariusza nie powoduje rozwiązania spółki
xx wspólnik uczestniczy w zyskach spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu
xx ma uprawnienia kontrolne
xx możliwość wypłaty zaliczek na poczet przyszłego zysku

INFORMACJE TECHNICZNE
Komandytariusz będący osobą fizyczną:
xx staje się „osobą prowadzącą działalność gospodarczą”, ale nie wymaga wpisu do CEiDG
xx podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu,
xx jeśli opłaca składki społeczne z innego tytułu np. umowy o pracę z co najmniej
minimalnym wynagrodzeniem, to ma obowiązek opłacania składek tylko z tytułu
stosunku pracy; w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne istnieje obowiązek
opłacania tych składek zarówno z tytułu stosunku pracy jak i bycia wspólnikiem w
spółce komandytowej
xx nie ma prawa do korzystania z preferencyjnych składek ZUS
xx w terminie 7 dnia od dnia wpisu spółki do KRS powstaje obowiązek zgłoszenia
komandytariusza jako płatnika pełnych składek ZUS lub tylko składki zdrowotnej
(w 2019 r. – 342,32 zł)
xx jeśli wybierz formę opodatkowania podatkiem dochodowym liniowym jest
zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego (właściwego dla jego miejsca
zamieszkania, a nie siedziby spółki) oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania
nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, ale najlepiej zrobić to
najszybciej jak to będzie możliwe
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Oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego

Ja, …………………………………………………………………….…….,
(imię i nazwisko)

wykonujący działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………………………………………………….
(nazwa firmy)

przy ul. ………………………………..……………………………………………………………………….……………, wpisany do Centralnej
(ulica, nr budynku, lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający/a numer PESEL: ………………………………..……….
oraz NIP: …………………….……….., powołuję Pana/Panią …………………………………………………………..………,
(imię i nazwisko)

posiadającego/ą numer PESEL: ………………………….….., na zarządcę sukcesyjnego.

………………………….……………………………..…
Podpis Przedsiębiorcy

………………………………………..………………….
Miejscowość, data

Ja, …………………………………………………………………….…….,
(imię i nazwisko)

posiadający/a numer PESEL: ……………………………, wyrażam zgodę na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego,
do czego powołał/a mnie ……………………………………….……….., wykonująca/y działalność gospodarczą pod firmą
(imię i nazwisko Przedsiębiorcy)

……………………………………………………………………., przy ul. ………………………………………………………………………………….
(nazwa firmy)

(ulica, nr budynku, lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

posiadający/a numer PESEL: ………………………………… oraz NIP: ………………………….………………...

………………………….……………………………..…
Podpis Przedsiębiorcy

………………………………………..………………….
Miejscowość, data

