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PAN ZENON - ROZTERKI NR 1 :)  
 

Przedstawiam Wam Kochani, Pana Zenona :) 💪💪, ledwo się pojawił już ma pytania ;)  
 
"Szanowni Państwo mam na imię Zenon, chcę założyć działalność gospodarczą jednoosobową.           
Jestem singlem, nie mam dzieci. Szacuję mój dochód w tym roku na około 100 tys. złotych.                
Będzie sporo kosztów bo to działalność budowlana. 1. Doradźcie mi proszę jaką formę             
opodatkowania wybrać? Jaka będzie dla mnie najkorzystniejsza?  
2. Ile mam czasu na rejestrację działalności i zgłoszenie się do ZUS?  
3. Czy mogę wpłacać zaliczki na podatek kwartalnie?  
4. Czy taka forma wpłaty zaliczki jest w ogóle korzystna? 
5. Czy ktoś może za mnie złożyć ten wniosek CEIDG-1?  
 
Proszę o poradę, to mój pierwszy biznes w życiu i nie chciałbym popełnić błędu już na starcie 
Pozdrawiam, Zenon ".  
 
To co moi Drodzy pomożemy Panu Zenonowi prawda?  

Pięknego dnia :) Ewelina Dulęba 
 
(Prezentuję czasem wybrane odpowiedzi kandydatów na Mistrzów Kursu Zostań Mistrzem          
Księgowości PKPiR - wybrana odpowiedź z poprzednich edycji. Kochani bieżąco odpowiedzi           
macie dostępne - zapoznajcie się z nimi, to poszerza horyzonty. Ja będę dodawała inspiracje              
również  z poprzednich edycji )  
 
 
Odpowiedź Pani Marty: (sprawdź moje uwagi - są bardzo cenne z punktu widzenia             
praktycznego) 
 
1. Jeśli Pana dochód ma ukształtować się na poziomie 100 tys. zł to proponuję podatek liniowy                
19%. Jeśli Pana przychód będzie kształtować się na poziomie 100 tys. zł, a jak Pan wspomniał                
będzie dużo kosztów to proponuję opodatkowanie według skali 17% i 32%. Należy złożyć             
oświadczenie we właściwym urzędzie (według miejsca zamieszkania) o wyborze formy          
opodatkowania. (UWAGA -moja: Tutaj możemy przeanalizować sytuację klienta, jeśli ma żonę, a            
żona, np. nie osiąga żadnych dochodów, mają wspólność majątkową i rozliczają się razem,             
nadal korzystnie będzie mu opodatkować dochody za zasadach ogólnych, ale zawsze           
informujemy klienta o tym, że jeśli wybierze taką formę opodatkowania (lub podatek liniowy) to              
nie zmieni jej w trakcie roku, także warto by przeanalizował sobie plany i możliwości firmy.               
Zawsze analizuję z klientem różne warianty przedstawiam plusy i minusy, podjęte decyzje            
przesyłam w podsumowaniu na maila, który zostaje później w segregatorze klienta). 
 
2. Aby dokonać rejestracji działalności gospodarczej należy wypełnić wniosek CEIDG-1          
(możemy Panu oczywiście w tym pomóc). Najwygodniej wniosek ten wysłać elektroniczne przez            
profil zaufany - można go założyć za pomocą np. internetowego konta bankowego. Będzie miał              
Pan dostęp nawet do konta w PUE ZUS (Moja uwaga: PUE ZUS należy potwierdzić w placówce                
ZUS, natomiast profil zaufany najczęściej w urzędzie miasta - jest lista podana przy zakładaniu              
profilu zaufanego z miejscami gdzie można go potwierdzić) ePUAP. Może Pan podjąć            
działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Należy pamiętać, że w ciągu 7 dni od                
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daty rozpoczęcia prowadzenia działalności musi Pan złożyć następujące dokumenty: ZUS ZUA –            
jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, 
ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 
proponuję zacząć działalność np. 2 go dnia lub kolejnego dnia miesiąca ( nie 1-go) aby zyskać                
jeden miesiąc dodatkowy na preferencyjny ZUS. preferencyjny ZUS, mam tu na myśli: 24 m-ce +               
1 msc dodatkowy. Albo ulga na start - brak opłaty przez 6 m cy składek na ubezpieczenie                 
społeczne, opłata tylko składki zdrowotnej. (Tutaj od razu następuje analiza klienta do jakiej             
grupy się kwalifikuje i przedstawiam również z czym to się wiąże - klient sam ostatecznie wybiera                
wariant dla siebie) 
 
3. Może Pan wpłacać zaliczki kwartalnie. 
4. Tak i nie. Lepiej płacić zaliczki co miesiąc, aby miał Pan kontrolę nad swoimi finansami i                 
wiedział jakie dalsze działania w przedsiębiorstwie może Pan podejmować. Jeśli będzie miał Pan             
równomiernie rozłożone koszty i przychody to preferuję rozliczenie miesięczne,a nie kwartalne.           
Jeśli będzie podejmował Pan wykonywanie większych inwestycji i na początku będzie Pan            
ponosił duże koszty, a rozliczenie z inwestycji będzie z termin późniejszym to myślę, że warto               
pomyśleć tutaj o rozliczeniu kwartalnym. (UWAGA MOJA: Zapewniamy klienta o prognozach,           
tzn, dokumenty będzie nam dostarczał co miesiąc dzięki czemu by możemy mu podawać na              
bieżąco podatek jak się kształtuje, oczywiście w ostatecznej wersji może być zupełnie inny w              
zależności od tego ile będzie przychodów i kosztów. I nie namawiamy klienta na nic, zawsze, ale                
to zawsze prezentujemy możliwości ale również informujemy o ryzyku, klient sam musi podjąć             
ostateczną decyzję) 
5. Pierwszy wniosek składamy osobiście w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta lub jak              
wspomniałam za pomocą profilu zaufanego. Jeśli chce Pan, aby inne sprawy były załatwiane             
przez osoby trzecie to Pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do akt załatwianej sprawy            
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na           
formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. My jako biuro będziemy               
musieli z Panem podpisać UPL-1 abyśmy mogli za Pana wysyłać elektronicznie deklaracje            
podatkowe. 
 
Uwagi dodatkowe moje: Oczywiście również możemy podpisać pełnomocnictwo do         
wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych         
(ZUS-PEL), zapewnić o reprezentowaniu klienta przed PIP, ZUS, US wtedy zawsze mamy            
więcej czasu na przygotowanie ewentualnych wyjaśnień (ale tu uwaga; na początku naszej            
współpracy informujemy klienta by zawsze opisywał nam faktury na odwrocie, w przypadkach            
szczególnych podpinamy interpretacje wydane w takim samym zakresie jeśli jesteśmy pewni, że            
sytuacja i argumenty są takie same możemy jej użyć, jeśli mamy swoją wyjątkową sytuację              
występujemy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, ale wcześniej rozmawiamy z           
klientem o tym, przedstawiamy wycenę takiej usługi). 
 
Pamiętajcie, że dbamy o relacje z klientem (i też z szefem) - pod koniec roku analizujemy                
sytuację klienta, sprawdzamy czy jego dochody i sytuacja w firmie nadal są korzystne dla              
wybranej formy opodatkowania, jeśli nie wzywamy klienta na spotkanie i wybieramy co byłoby             
korzystniejsze dla klienta. Podnosi to standard obsługi klienta, klient będzie polecał Cię dalej, a w               
przypadku szefa już masz kolejny argument do tego byś został/a doceniona (takie “fanty” należy              
zbierać).  
Pozdrawiam serdecznie,  
Ewelina Dulęba  


