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Odpowiedzialność
biura rachunkowego
na czym polega

BIZNES

Odpowiedzialność biura rachunkowego nie obejmuje szerokiego zakresu choć jest 
o tym przekonanych wielu przedsiębiorców. Nawet jeśli zlecasz prowadzenie ksiąg 
rachunkowych prestiżowym księgowym, ich odpowiedzialność jest praktycznie 
zerowa
Jednym z pierwszych kroków osoby rozpoczynającej 
prowadzenie własnej firmy jest decyzja o tym jakie 
biuro rachunkowe wybrać. Młody przedsiębiorca jest 
przekonany, że samodzielnie prowadzenie księgowo-
ści wydaje się być trudnym zadaniem. Lepiej jest wiec 
zlecić je komuś innemu. I szukają najlepszego biura 
rachunkowego. Czy jednak wiedzą, jaka dokładnie jest 
odpowiedzialność biura rachunkowego?

Kto może prowadzić księgowość?

Księgowość może być prowadzona samodzielnie przez 
przedsiębiorcę, wskazaną przez niego osobę lub biuro 
rachunkowe. Biuro rachunkowe musi prowadzić oso-
ba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych 
i nie została skazana za przestępstwa skarbowe, czy 
przeciw wiarygodności dokumentów. Każde biuro ra-
chunkowe musi mieć ubezpieczenie odpowiedzialno-
ści cywilnej. I tu ważna uwaga. Posiadanie polisy OC 
przez biuro rachunkowe jest obowiązkiem, a nie ele-
mentem przewagi konkurencyjnej. Nie zwalnia ona 
jednak w ogóle z odpowiedzialności za ewentualne 
błędy.

Biuro rachunkowe może reprezentować klientów 
przed urzędami, a także uczestniczyć w kontrolach 
przeprowadzanych np. przez urzędników skarbowych. 

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Jeśli decydujemy się na to, żeby księgowość prowa-
dziło zewnętrzne biuro rachunkowe, to trzeba to zgło-
sić urzędowi skarbowemu. Jest na to 15 dni od chwili 
przekazania biuru dokumentów księgowych. Nie zna-
czy to jednak, że od tego momentu biuro przejmuje 
za nie odpowiedzialność. Za wszystkie dokumenty od-
powiada przedsiębiorca (w przypadku jednoosobowej 
działalności), a w spółkach kierownik. Może to być np. 
członek zarządu.

Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za to, 
że nie zostały opłacone podatki i inne daniny. Księgo-
wi przesyłają do urzędu deklaracji i rozliczają je ale za 

ewentualne opóźnienia czy skutki błędów odpowiada 
przedsiębiorca.

   Czy biuro rachunkowe nie ponosi
   żadnej odpowiedzialności?

Nie oznacza to, że biuro rachunkowe nie ponosi żad-
nej odpowiedzialności za skutki swojego postępowa-
nia. Zakres odpowiedzialności może być zawarty w 
umowie podpisywanej między przedsiębiorcą, a biu-
rem księgowym. Można w tej umowie zawrzeć odpo-
wiednie zapisy, które określą odpowiedzialność biura 
rachunkowego.

W tym przypadku biuro będzie musiało naprawić 
szkodę, która wynika ze niewykonania lub niewłaści-
wego wykonania swoich zobowiązań. Nie dzieje się to 
jednak automatycznie. Przedsiębiorca będzie musiał 
zwykle wystąpić do sądu o odszkodowanie od biura 
rachunkowego. I właśnie na taką ewentualność biuro 
rachunkowe musi być przygotowane. Stąd obowiąz-
kowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W 
razie wygranej sprawy przez przedsiębiorcę, biuro ra-
chunkowe nie zbankrutuje ponieważ odszkodowanie 
wypłaci ubezpieczyciel.

Warto wiedzieć, że jest jeden przypadek, gdy biuro 
rachunkowe ponosi taką samą odpowiedzialność jak 
przedsiębiorca. W przypadku gdy księgi rachunkowe 
są prowadzone nierzetelnie i w związku z tym doszło 
do udowodnionego przestępstwa lub wykroczenia 
skarbowego, to biuro rachunkowe ponosi identyczną, 
jak przedsiębiorca odpowiedzialność. I nie można go z 
niej zwolnić.
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Jak zarabiać 
na inflacji?

BIZNES

TEMAT MIESIĄCA

Gdy na świecie szaleje drożyzna, osoby 
przedsiębiorcze zastanawiają się jak za-
rabiać na inflacji. Oto kilka pomysłów

W co inwestować gdy wokół wszystko coraz droższe? 
Czy można zarobić w czasie inflacji? Każdy biznes trze-
ba dobrze zaplanować. O ile jeszcze niedawno można 
było snuć plany na kilka lat do przodu, obecnie procesy 
ekonomiczne są wyjątkowo krótkie. W takich realiach 
biznes prowadzi się zupełnie inaczej.

W jaki sposób opracować pomysł na biznes, gdy wszyst-
ko drożeje? Najpierw na pewno uzmysłowić sobie jak 
naprawdę działa inflacja. Inflacja to wzrost cen. W jej 
wyniku pieniądze tracą na wartości. Obecnie inflacja 
sięga 10 proc. rocznie. Oznacza to, że przy tych samych 
zyskach realnie mamy mniej pieniędzy do dyspozycji. 
Co więc zrobić by zarobić?

Przede wszystkim mieć wolną gotówkę. Choć może 
się to wydawać dziwne skoro ustaliliśmy, że pieniądz 
traci na wartości, to dlaczego gotówka? Choćby po to 
by móc negocjować rabaty. Przy rosnących cenach 
każde kilka procent rabatu jest na wagę złota. A jeśli 
masz gotówkę, będzie to łatwiejsze do zrealizowania. 
Dobrze jest też zbudować większą niż zazwyczaj po-
duszkę finansową.

W czasach inflacji warto pomyśleć nad zwiększeniem 
stanów magazynowych. Szczególnie, gdy mówimy o 
towarze, który się nie psuje.

Inwestowanie w waluty obce

Część ekspertów przekonuje, że zakup walut może 
być dobrym sposobem zarobku. Kłopot w tym, że nie 
wiadomo, które waluty będą trzymały wartość. Szcze-
gólnie, że inflacja to kłopot wielu krajów.

   Handel złotem i srebrem

Sporym zainteresowaniem cieszy się złoto i srebro. I 
to fizyczne, a nie w formie inwestycji w kontrakty na 
złoto lub srebro. Te kruszce bardzo dobrze nadają się 
by przechować wartość pieniądza w czasie. Co istot-
ne, warto wiedzieć, że złota nie kupuje się i sprzedaje 
w krótkim czasie. To długoterminowa inwestycja. Jako 
przedsiębiorca wiedz, że złoto inwestycyjne zwolnione 
jest z VAT. Można też spróbować z inwestycją w srebro. 
Jeśli zechcemy zainwestować w ten kruszec, to trzeba 
wiedzieć, że srebro jest obłożone podatkiem VAT.

   Inwestowanie na giełdzie

Oprócz inwestowania we własny biznes, można spró-
bować inwestowania na giełdzie. Jeśli jesteś począt-
kujący i planujesz inwestować długoterminowo, to 
dobrym pomysłem może być inwestycja w spółki dy-
widendowe. Możesz więc mieć szansę na regularny 
zysk.

   Inwestycja w nieruchomości

Warto też wspomnieć o inwestycji w nieruchomości. 
W tym przypadku dobrze jest kupować je za gotów-
kę. Trzeba uważać na kredyt. Koszty zewnętrznego fi-
nansowania są coraz wyższe. Jest ono też trudniej do-
stępne. Jeśli dysponujesz gotówką, przemyśl strategię 
przeczekania. Być może warto zachomikować większe 
kwoty tylko po to by za kilka miesięcy odkupić za niż-
szą cenę nieruchomości od tych, którzy nie będą mo-
gli pozwolić sobie na spłatę kredytu?

Na koniec jeszcze jedna podpowiedź. Warto też zasta-
nowić się nad nadpłaceniem kredytu. Jeśli raty szybko 
rosną, warto ograniczyć zadłużenie tak bardzo jak tyl-
ko się da.



STRONA 5PORADNIKBIZNESU.PL    >>

Jak nie 
płacić ZUS? 
7 sposobów 
zgodnych z 
prawem

Niezależnie od tego czy twoja jednoosobowa działal-
ność gospodarcza zarabia, czy nie, zawsze zapłacisz 
składkę ZUS. Ale czy na pewno? Ze względu na COVID 
część branż skorzystała z umorzenia części składek 
ZUS, co w pewien sposób zmniejszyło obciążenia fi-
nansowe. Mimo to, składki na ubezpieczenie społecz-
ne przedsiębiorców są wciąż dużym obciążeniem.

Na początek małe wyjaśnienie. Choć uważam, że jed-
noosobowa działalność gospodarcza pod względem 
formalnym jest zdecydowanie najlepszym wyborem 
dla większości biznesów, to zupełnie inne zdanie mam 
na temat składek ZUS. Choć instytucja ta niewiele od-
daje nam za nasze 1200 zł ,1300 zł (co roku więcej), to 
trzeba niestety przyjąć postawę „płać i płacz”. Albo…
poszukać czegoś, co pozwoli płacić mniejszy ZUS lub 
nie płacić go w ogóle.

Umowa o dzieło

Skoro ZUS jest zbędnym wydatkiem i nie wiesz, czy 
będziesz w stanie go ponosić, możesz spróbować re-
alizować usługi na podstawie umowy o dzieło. Takie 
umowy wciąż nie wymagają rozliczania od nich skła-
dek ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie 
czynności można „podciągnąć” pod umowę o dzieło. 
Najczęściej korzystają z tego artyści, wolni strzelcy czy 
ci, których pracę można zakwalifikować jako dzieło. 
Musi ono być niepowtarzalne i jedyne w swoim rodza-
ju. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że murarzowi trudno 
będzie wykonywać swoje zadania w ramach umowy o 
dzieło. Warto więc sprawdzić, czy to co aktualnie robisz 
da się wykonywać z wykorzystaniem umowy o dzieło

   Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to model „firmy na próbę”. 
Jeśli chcesz sprawdzić swój model biznesowy, możesz 
sprzedawać produkty lub usługi nie zgłaszając tego 
do żadnego urzędu, a co za tym idzie nie musisz pła-
cić składek ZUS. Żeby jednak prowadzić działalność w 
formie nierejestrowanej, trzeba spełnić określone wy-
magania. Przede wszystkim taki by przychód z takiej 
działalności nie był wyższy niż połowa minimalnego 
wynagrodzenia. W 2021 to 2800 zł, czyli przychód w 
działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć 
1400 zł. Dodatkowo przez ostatnie 5 lat nie można wy-
konywać żadnej innej działalności gospodarczej.

   Ulga na ZUS

W przypadku bardziej skomplikowanych projektów, w 
których przychody przekroczą połowę miesięcznego 
wynagrodzenia, trzeba będzie zarejestrować działal-
ność gospodarczą. W tym przypadku mamy szansę by 
nie płacić ZUS przynajmniej przez pół roku. Jeśli zakła-
dasz działalność po raz pierwszy albo od zakończenia 
ostatniej działalności minęło więcej niż 5 lat możesz 
skorzystać z takiego sposobu rozliczania ZUS. Istot-
ne jest jednak to, że nie możesz założyć działalności i 
świadczyć usług dla obecnego pracodawcy. Inaczej na 
rynku mielibyśmy jeszcze więcej samozatrudnionych. 
Warto pamiętać, że ulga na ZUS jest dobrowolna. Jeśli 
z niej skorzystasz, a co za tym idzie nie będziesz płacił 
składek, nie jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym. 
Będziesz mógł korzystać jedynie z usług medycznych. 
Wystarczy zgłosić się ubezpieczenia zdrowotnego i 
opłacać składki z tego tytułu.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się 
jak płacić niższy ZUS. Czy niższy ZUS 
jest w ogóle możliwy? Postanowiliśmy 
poszukać zgodnych z prawem sposobów 
na to by płacić niższy ZUS.

BIZNES

http://sklep.rp.pl
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Inkubator przedsiębiorczości

Na rynku istnieją inkubatory przedsiębiorczości. To or-
ganizacje „użyczające” swojej osobowości prawnej tak 
by początkujący przedsiębiorca mógł np. nie płacić 
ZUSu. Formalnie w największym uproszczeniu polega 
to na tym, że przedsiębiorca współpracuje z Inkubato-
rem i poprzez ten podmiot wystawia faktury kontra-
hentom. Sam rozlicza się z inkubatorem na podstawie 
umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Warto to jednak 
dokładnie policzyć. Umowa zlecenie wymaga rozlicze-
nia od niej składki ZUS, umowa o dzieło na razie takie-
go obowiązku nie narzuca ale nie można jej zastoso-
wać dla wszystkich rodzajów aktywności

Spółka z o.o.

Załóż spółkę z o.o., nie zapłacisz ZUS. To jedno z ha-
seł zachęcających do tej formy prowadzenia biznesu. 
Oczywiście założenie spółki jest w pełni legalne, moż-
na też zupełnie zrezygnować z płacenia ZUS, także 
legalnie. Dla biznesów uzyskujących przychody nie-
regularnie, takich, które dopiero startują, faktyczna 
oszczędność na składkach ZUS będzie spora. Warto 
jednak pamiętać, że spółka z o.o to również wyższe 
koszty formalne (np. konieczność prowadzenia pełnej 
księgowości) i inny niż w przypadku jednoosobowej 
działalności gospodarczej sposób rozliczania podat-

ków dochodowych. Zanim więc zdecydujesz się na ta-
kie rozwiązanie, kalkulator w dłoń i liczymy. Niepłace-
nie ZUS w przypadku spółki z o.o. możliwe jest tylko 
wtedy gdy spółka ma co najmniej dwóch wspólników 
i spółka nie zatrudnia nikogo na umowie wymagającej 
odprowadzania składek.

   Etat i działalność gospodarcza

Jest jeszcze jeden sposób na oszczędność ZUSu. Jeśli 
pracujesz na etacie, czyli jesteś zatrudniony na pod-
stawie umowy o pracę i zarabiasz przynajmniej mini-
malną krajową to jeśli dodatkowo otworzyć działalność 
gospodarczą, nie będziesz musiał od działalności pła-
cić ZUS. Jest tu mały wyjątek. Zawsze zapłacisz skład-
kę zdrowotną. W związku z tym koszty ZUSu liczonych 
dla jednoosobowej działalności będą nie wyższe niż 
350-400 zł, czyli tyle ile wynosi składka zdrowotna

   Spółdzielnia socjalna i brak ZUS

Spółdzielnia socjalna może być sposobem na to by nie 
płacić ZUS. Formalnie najłatwiej porównać ją do spół-
ki z oo. Bo tak jak ona, spółdzielnia socjalna ma oso-
bowość prawną. Spółdzielnia może prowadzić dzia-
łalność gospodarczą ale wszelkie pożytki z niej mogą 
być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe. Spół-
dzielnię socjalną mogą założyć np. osoby wychodzące 
z kryzysu bezdomności, czy niepełnosprawni

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

http://poradnikbiznesu.pl
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Uruchomienie działalności gospodarczej by świadczyć 
usługi dla byłego lub obecnego pracodawcy powodu-
je, że zgodnie z prawem stajemy się przedsiębiorcą. 
Jeśli przechodzimy z umowy o prace na B2B to auto-
matycznie tracimy wszelkie przywileje związane z za-
trudnieniem na etat. Chodzi tu np. o prawo do urlopu. 
Oczywiście praktyka jest taka, że wiele umów zawiera 
zapis o płatnych dniach wolnych, gdy nie wykonujemy 
usług.

Przejście na pozycję „przedsiębiorca” to również od-
powiedzialność innego rodzaju. Choćby taka, że od tej 
chwili w pełni odpowiada się za wszelkie zobowiąza-
nia. O ile pracując „na etacie” za wszelkie błędy czy nie-
dociągnięcia zwykle odpowiada pracodawca, w tym 
przypadku pełnię odpowiedzialności ponosi przed-
siębiorca. Dotyczy to również wszystkich zobowiązań. 
Niezapłacona faktura za projekt, który prowadzisz na 
rzecz pracodawcy? Nie musi Cię to obchodzić. Jeśli 
jednak to ty jesteś przedsiębiorcą, w pełni odpowia-
dasz za wszystkie zobowiązania.

   Czy B2B się opłaca?

Przejście na współpracę B2B może być bardziej opła-
calne dla tych, którzy jako specjaliści byli zatrudnieni 
na umowie o pracę i dobrze zarabiali. W takiej sytuacji 
od wysokiej pensji brutto odprowadzane są bardzo 
wysokie składki ZUS i podatek. Przejście na rozlicze-
nia w formie działalności gospodarczej powoduje, że 
ZUS może być płacony dowolnie (najczęściej najniższa 
możliwa składka), a dochody można obniżyć odlicza-
jąc sobie wydatki poniesione w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą.

Jeśli działalność gospodarczą zakładamy po raz pierw-
szy, możemy skorzystać z preferencyjnego, bardzo ni-
skiego ZUSu. Tu jednak uwaga. Z tego uprawnienia 
nie można skorzystać jeśli dokonujemy typowej zmia-
ny umowy z etatu na umowę B2B z tym samym pra-
codawcą. Żeby móc w tej sytuacji zachować prawo 
do preferencyjnego ZUSu musielibyśmy wykonywać 
usługi jeszcze dla kogoś innego.

Konkret? Weźmy pracownika, który zarabia na umo-
wie o prace 6000 zł brutto. Taka kwota daje mu „wy-

Co to jest B2B?

B2B (business to business) to umowa o współpracy 
dwóch firm. Jest to jedna z najpopularniejszych form 
rozliczeń stosowana np. u programistów czy grafików. 
Może być alternatywą dla umowy o dzieło ale coraz 
częściej stosuje się ją zamiast umowy o pracę.

B2B najczęściej używamy w odniesieniu do samoza-
trudnienia albo jednoosobowej działalności gospo-
darczej. Zwykle formuła współpracy B2B opiera się 
na realizowaniu usług dla konkretnego kontrahenta. I 
właśnie na tzw. samozatrudnieniu warto się dłużej za-
trzymać. Umowa B2B staje się coraz częściej alterna-
tywą dla pracy na etacie.

Umowa B2B jest współpracą pomiędzy dwoma przed-
siębiorcami. W związku z tym możemy zastosować tu-
taj zasadę swobody umów. Znaczy to dokładnie tyle, 
że obie strony mogą ustalić między sobą dowolne za-
sady współpracy, o ile nie są one sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego.

Pracuję na etacie.
Kiedy opłaca mi się 
przejść na umowę B2B?

Pracujący na etacie często zadają sobie 
pytanie, kiedy opłaca się przejść na 
umowę B2B? Czy zawsze warto założyć 
działalność, zamiast kontynowania pracy 
na etacie?

BIZNES
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płatę na rękę” w wysokości 4300 zł. Pracodawcę kosz-
tuje to jednak prawie 7230 zł.

W przypadku kontraktu B2B ten sam pracownik mógł-
by wystawić fakturę na 6000 zł. Nawet jeśli zapłaci peł-
ny ZUS i rozliczy podatek dochodowy to w kieszeni zo-
stanie mu więcej.

Mało tego. Dla konkretnych działalności możliwe jest 
rozliczanie ryczałtem. Wtedy wprawdzie nie zaliczamy 
do kosztów uzyskania przychodu wydatków związa-
nych z działalnością ale opodatkowanie jest sporo niż-
sze niż w tradycyjnym przypadku.

Zalety kontraktu nad etatem

Podstawową zaletą jest możliwość wyższych zarob-
ków. Prócz tego mamy też zdecydowanie większą ela-
styczność. Nie jesteśmy ograniczeni kodeksem pracy. 
Łatwiej więc negocjować warunki pracy. Nie musimy 
tez pracy wykonywać w ściśle określonym miejscu (do 
czego może nas zmusić zapis w umowie o pracę). W 
tym przypadku zwykle liczy się efekt lub konkretnie 
odpracowana godzina, za którą otrzymujemy honora-
rium.

Przy umowie B2B znacznie trudniej egzekwować za-
kaz konkurencji. Współpracownik (bo nie można 
wtedy mówić o pracowniku) może legalnie dorabiać 
świadcząc usługi dla innych podmiotów. Prowadząc 
działalność gospodarczą będzie wystawiał rachun-
ki lub faktury, co znacznie ułatwia rozliczenia między 
przedsiębiorcami.

Kolejny atut to bardzo szeroki wybór możliwości opo-
datkowania. W przypadku umowy o pracę możemy 
rozliczać się tylko według tzw. skali podatkowej. Pro-
wadząc działalność, mamy też możliwość podatku lin-
kowego, ryczałtu, czy karty podatkowej.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt możliwości zali-
czania do kosztów uzyskania przychodów wydatków 
bezpośrednio związanych z wykonywa działalnością. 
Mogą one skutecznie obniżyć obciążenie podatkowe.

Innym argumentem jest też to, że jako przedsiębiorca 
można wziąć udział w przetargach, można skorzystać 
z dotacji, czy dofinansowania na konkretne elementy 
związane z prowadzeniem działalności.

Dla niektórych zaletą B2B jest też możliwość skorzy-
stania z wielu preferencji dostępnych dla przedsię-
biorców. Choćby leasing, czyli produkt przeznaczony 
przede wszystkim dla firm

   Umowa o dzieło czy działalność?

Freelancerzy, artyści czy graficy tworzący swoje dzieła 
w oparciu o prawa autorskie mają możliwość rozlicza-
nia 50% kosztów uzyskania przychodu. Mówiąc bardzo 
wprost i oczywiście stosując dość daleko idące uogól-
nienie, płacą podatek od połowy tego co zarobili. W 
związku z tym pojawia się pytanie, czy opłaca im się 
przechodzić na formę rozliczenia B2B, czy też lepiej 
będzie pozostać podpisując umowę o dzieło.

Grafik, czy tancerz, który jest przedsiębiorcą (prowadzi 
działalność gospodarczą) nie ma możliwości zalicze-
nia w koszty 50% całego przychodu. Może to zrobić je-
dynie rozliczając się na podstawie umowy o dzieło. Czy 
więc opłaca się taki zabieg? Wszystko zależy od szcze-
gółowych wyliczeń. Jeśli freelancer współpracuje na 
stałe z wieloma kontrahentami, rozliczanie na podsta-
wie faktur będzie z pewnością wygodniejsze. W przy-
padku rozliczania się z jednym lub dwoma kontrahen-
tami umowa o dzieło może być korzystniejsza.

   B2B, etat, a kredyt

Warto rozważyć też jeszcze jeden argument. Umowa o 
pracę (niezależnie od wysokości zarobków) dla każde-
go banku jest najbardziej wiarygodnym potwierdze-
niem otrzymywanego wynagrodzenia. Przedsiębior-
cy, może być trudniej uzyskać kredyt bankowy nawet 
wtedy gdy zarabia dwa razy więcej niż osoba robiąca to 
samo na umowie o pracę. Wszystko dlatego, że przed-
siębiorca dla przedstawicieli banków jest bardziej ry-
zykownym kredytobiorcą.

Jeśli więc planujesz kredyt hipoteczny lub kredyt na 
inny cel, przelicz czy warto zdecydować się na działal-
ność gospodarczą, czy lepiej zostać przy umowie na 
etat. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Dla wielu osób 
umowa o pracę uważana jest za tę formę zarobkowa-
nia, która daje pewność otrzymania wynagrodzenia i 
utrzymania pracy.

https://econtentlab.pl/
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Odsetki od 
zaległości 
podatkowych. 
Jak je obliczyć?

FINANSE

Podatki, niezależnie od tego czy jest to podatek VAT, 
czy podatek dochodowy to tak zwana należność bu-
dżetowa. Zgodnie z ordynacją podatkową, każda sytu-
acja gdy podatek nie jest opłacony w terminie to za-
ległość podatkowa. Zaległość podatkowa występuje 
również w sytuacji, gdy zapłaciliśmy podatek w termi-
nie ale w niepełnej wysokości. Dotyczy to również za-
liczki na podatek dochodowy.

Odsetki podatkowe

W przypadku gdy rozliczamy zaległość podatkową, 
musimy obliczyć odsetki. Ich wysokość zależy od sto-
py lombardowej ustalanej przez Radę Polityki Pienięż-
nej. To, że RPP podnosi stopy nie oznacza, że tylko kre-
dytobiorcy płacą wyższe raty. Wzrastają też odsetki, 
również te od zaległości podatkowych. Odsetki o zale-
głości podatkowych, jak już wspomnieliśmy zależą od 
wysokości stopy lombardowej.

Podstawowa stawka odsetek od zaległości podatko-
wych to suma 200% podstawowej stopy oprocento-
wania kredytu lombardowego i 2% z zastrzeżeniem, że 
nie może to być mniej niż 8%. Dokładnie opisuje to art. 
56 ust. 1 Ordynacji podatkowej:

Zaokrąglenie odsetek od zaległości podatkowych
Odsetki od zaległości podatkowych zaokrągla się do 
pełnych złotych zgodnie z podstawowymi zasadami 
zaokrąglania. Jeśli końcówka kwoty jest niższa niż 50 
groszy to ją pomijamy, jeśli wyższa, zaokrąglamy do 
pełnego złotego.

Podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost 
stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. 

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 
od 8 września 2022 r. wynosi 16,50% w stosunku rocz-
nym. Stosownie bowiem do art. 56 § 1 ustawy Ordy-
nacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 
200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu 
lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być 
niższa niż 8%, czyli 7,25 x 200% + 2% = 16,50%.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych: 

• od 9 października 2014 r. do 8 lutego 2022 r. – 8,00 %,
• od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. – 8,50 %,
• od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. – 10,00 %,
• od 7 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. – 12,00 %,
• od 6 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. – 13,50 %,
• od 9 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. – 15,00 %,
• od 8 lipca 2022 r. d0 7 września 2022 r. – 16,00 %,
• od 8 września 2022 r. – 16,50 %

   Obniżona stawka odsetek

W określonych przypadkach można obniżyć odset-
ki od zaległości podatkowej. Połowę odsetek płacimy 
np. wtedy gdy złożymy korektę deklaracji nie później 
niż w ciągu 6 miesięcy od właściwego terminu, a zale-
głość podatkową rozliczymy w ciągu 7 dni od złożenia 
korekty. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której korek-
ta została złożona w ramach kontroli podatkowej, albo 
też po tym gdy urzędnicy dokonali czynności spraw-
dzających.

   Podwyższone odsetki

Trzeba też pamiętać, że jeśli zobowiązanie podatkowe 
będzie zaniżone albo zawyżona kwota nadpłaty, to po 
wykryciu takiej sytuacji w toku kontroli trzeba będzie 
od zaległości zapłacić 150% wartości normalnych od-
setek od zaległości podatkowych.

Powiązanie wysokości odsetek od zaległości podatko-
wych ze stopą lombardową powoduje, że w różnym 
czasie mogą być one niższe lub wyższe. Odsetki od 
zaległości oblicza się zgodnie ze stawką obowiązują-
cą w momencie kiedy należność powinna być uregu-
lowana. Jeśli więc zaległość powstała w maju 2021, to 
sprawdzamy jaka była wysokość stopy lombardowej w 
każdym miesiącu od 2021 roku, aż do daty rozliczenia 
zaległości.

Odsetki od zaległości podatkowych będą 
naliczane jeśli spóźnimy się z płatnością. 
Kiedy trzeba zapłacić odsetki od zaległo-
ści podatkowych i kiedy ich unikniemy?

„STAWKA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ JEST RÓWNA SUMIE 
200% PODSTAWOWEJ STOPY OPROCENTOWANIA 
KREDYTU LOMBARDOWEGO, USTALANEJ ZGODNIE Z 
PRZEPISAMI O NARODOWYM BANKU POLSKIM, I 2%, 
Z TYM ŻE STAWKA TA NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA NIŻ 8%”.
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   Co napisać w czynnym żalu
   – wymagania

Trzecim warunkiem jest konieczność ujawnienia istot-
nych okoliczności, w których doszło do popełnienia 
wykroczenia lub przestępstwa. Jeśli ich nie podamy, 
ten warunek nie będzie spełniony, a co za tym idzie, 
czynny żal nie będzie skuteczny

   Termin złożenia czynnego żalu

Czwartym warunkiem jest odpowiedni termin złoże-
nia czynnego żalu. Żeby można było z niego skorzy-
stać, czynny żal musi złożony zanim organ ścigania 
dowie się o tym, że czyn zabroniony został popełniony. 
Chodzi o to by zrobić to zanim organ ścigania będzie 
w posiadaniu „wyraźnie udokumentowanej wiadomo-
ści o tym, że popełniliśmy wykroczenie skarbowe” albo 
zanim rozpoczną się czynności kontrolne.

Mówiąc wprost, czynny żal jest przyznaniem się do 
tego, że dopuściliśmy się wykroczenia lub przestęp-
stwa skarbowego i to przyznanie się jest złożone w 
urzędzie zanim ten sam zacznie nas kontrolować. 
Warto wiedzieć, że opóźnienie w płatności podatku 
jest wykroczeniem i jeśli nam się zdarzy, powinniśmy 
jak najszybciej złożyć czynny żal. Żeby był skuteczny 
trzeba od razu uregulować wszelkie należności, które 
wcześniej nie zostały opłacone.

Jeśli więc złożymy czynny żal ale nie uregulujemy płat-
ności, to nie będzie on skutecznie złożony i urząd i tak 
może na nas nałożyć karę.

Czynny żal można np. złożyć jeśli pomyliliśmy się w ze-
znaniu podatkowym albo gdy sami zauważyliśmy błąd 
w księgach rachunkowych.

   Jak złożyć czynny żal?

Czynny żal może być przygotowany na piśmie, a także 
ustnie do protokołu. Możliwe jest złożenie czynnego 
żalu w formie elektronicznej przez portal podatkowy.

   Wzór czynnego żalu

Choć przepisy nie określają dokładnego wzoru czyn-
nego żalu, to można posiłkować się zaproponowanym 
przez nas.

Co to jest czynny żal

Definicja czynnego żalu zawarta jest w art. 16 kodeksu 
karnego skarbowego. Opiera się ona na założeniu, że 
jeśli popełniający wykroczenie lub przestępstwo skar-
bowe zawiadomi o tym organ powołany do ściągania 
takich nieprawidłowości, to nie będzie ponosił za to 
wykroczenie lub odpowiedzialność kary. 

Kiedy można skorzystać
z czynnego żalu?

Żeby można było skorzystać z czynnego żalu muszą 
być spełnione cztery warunki. Co istotne muszą one 
zajść łącznie:

Popełnienie wykroczenia
lub przestępstwa skarbowego

Pierwszym z warunków jest to, że czynny żal odnosi 
się do sytuacji gdy już zostało popełnione wykrocze-
nie lub przestępstwo. Nie da się go złożyć „na zapas”, 
zanim popełniony będzie niedozwolony czyn

Zawiadomienie urzędu skarbowego

Warunkiem numer dwa jest obowiązek zawiadomie-
nia odpowiedniego organu. Najczęściej będzie to urząd 
skarbowy lub inspektor kontroli skarbowej. Warto wie-
dzieć, że może to być też straż graniczna, ABW, CBA i 
inne podobne temu organy. Warto wiedzieć, że ważne 
jest samo złożenie takiego czynnego żalu. To, że wnio-
sek będzie przekazany do niewłaściwego organu nie 
powoduje, że będzie nieskuteczne.

Czynny żal. Jak działa? 
Wzór czynnego żalu do pobrania

Czynny żal pozwala uniknąć odpowie-
dzialności jeśli nie przedsiębiorca dopu-
ścił się nieprzepisowego zachowania np. 
w stosunku do urzędu skarbowego. Żeby 
jednak czynny żal był skuteczny muszą 
być spełnione odpowiednie warunki.

FINANSE

POBIERZ .PDF POBIERZ .DOC

https://poradnikbiznesu.pl/czynny-zal-jak-dziala-wzor-czynnego-zalu-do-pobrania/
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Faktura wystawiona na dane 
osoby prywatnej zamiast na firmę.

FINANSE

Faktura, która jest potwierdzeniem zawarcia transak-
cji, żeby była dokumentem ważnym z punktu widze-
nia prawa, musi mieć kilka elementów. Między innymi 
musi zawierać datę, nazwę towaru, cenę i wartość po-
datku, który jest naliczony. Musi też mieć dane nabyw-
cy i sprzedawcy. I tu może pojawić niewielki zgrzyt. 
Jeśli przedsiębiorca otrzyma fakturę wystawioną na 
dane swojej firmy, nie będzie miał problemu z rozli-
czeniem kosztów z faktury i obniżenia dzięki temu po-
datku. Problem może się pojawić w sytuacji, gdy na 
fakturze znajdują się niepoprawne dane.

Wystarczy wyobrazić sobie bowiem przypadek, gdy 
faktura wystawiona jest na prywatne dane przedsię-
biorcy, a nie na dane firmowe. W takiej sytuacji faktura 
musi zostać poprawiona. Wszystko dlatego, że mamy 
tu do czynienia z pomyłką formalną w danych nabyw-
cy. Można to zrobić na dwa sposoby: albo sporządzić 
notę korygującą albo fakturę korygującą. No chyba, że 
na fakturze są dane zupełnie innego podmiotu. Wte-
dy trzeba koniecznie poprawić go fakturą korygującą. 

Jak poprawić dane?

Nota korygująca to dokument, który może wystawić 
obiorca faktury, która zawiera błędy. Chodzi np. o nie-
ścisłości w imieniu i nazwisku albo też w nazwie po-
datnika czy nazwie produktu albo w adresie, a także 
numerze  NIP. Trzeba pamiętać, że nota korygująca 
musi być zaakceptowana przez wystawcę faktury. 

Faktura korygująca musi być wystawiona przez sprze-
dawcę gdy pomyłka dotyczy ceny albo stawki podat-
ku, a także jakiegokolwiek innego elementu faktury. 
Mówiąc najprościej, nota korygująca pozwalają popra-
wić proste błędy na fakturze i jest wystawiana przez 
odbiorcę. Te drobne błędy to np. literówki, czy zły kod 
pocztowy albo niewłaściwa nazwa ulicy. Jeśli błędy są 
poważniejsze i dotyczą np. konieczności poprawienia 
danych przedsiębiorcy, bo wystawiono je na innego 
przedsiębiorcę, to trzeba będzie zawsze wystawić fak-
turę korygującą.

   Faktura na osobę prywatną

Może się też zdarzyć, że faktura zostanie wystawiona 
na osobę prywatną zamiast na przedsiębiorcę. W ta-
kim przypadku nie będzie można wliczyć jej do kosz-
tów uzyskania przychodu. Oczywiście można na jej 
podstawie rozpatrywać reklamacje i potwierdzać za-
kup ale nie będzie możliwe obniżenie podatku po-
przez wliczenie wydatków do kup. Jeśli przedsiębiorca 
chce dodać ten wydatek do kosztów, to taka faktura 
powinna być anulowana. Jeśli przedsiębiorca nie po-
siada innego dokumentu, który potwierdza dany wy-
datek, można wystawić dowód wewnętrzny. W takiej 
sytuacji jednak nie odliczymy VATu. Podobnie będzie 
w sytuacji, gdy faktura zostanie wystawiona na pra-
cownika firmy. Gdy nabywca nie jest prawidłowo okre-
ślony, to nie będzie można odliczyć VAT.

    Jak wystawić prawidłowo fakturę VAT?

Ustawa o VAT bardzo dokładnie wskazuje, w jaki spo-
sób wystawić poprawnie fakturę. Chodzi np. o to, że 
fakturę VAT wystawiają podmioty, które są płatnikami 
VAT, czyli ci, którzy dokonują sprzedaży towarów lub 
usług.

Faktura może być wystawiona nie tylko 
na dane firmowe ale i na osobę prywatną. 
Czy jeśli odbiorca faktury jest jednocze-
śnie przedsiębiorcą będzie mógł zaliczyć 
w koszty taką fakturę? Czy taki dokument 
będzie poprawnie wystawiony?

https://sklep.rp.pl/sklep/pieczec_elektroniczna.php
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Czy pieczęć elektroniczną 
można unieważnić?

PRAWO

Czy pieczęć elektroniczna może być unieważniona? Czy można to zrobić samemu? 
W jaki sposób działa pieczęć elektroniczna?

Pieczęć elektroniczna stosowana jest to zatwierdza-
nia autentyczności konkretnego dokumentu. Czy jest 
tym samym co podpis elektroniczny? Pieczęć elektro-
niczna jest używana przez osoby prawne, czyli firmy. 
Podpis elektroniczny wykorzystywany jest przez oso-
by fizyczne. Choć może się wydawać, że pieczęć elek-
troniczna ma taką samą funkcję jak podpis, musimy 
pamiętać, że pieczęć elektroniczna nie jest odpowied-
nikiem podpisu elektronicznego osoby prawnej.

Do czego wykorzystuje się pieczęć
elektroniczną?

Pieczęć elektroniczna wykorzystywana jest po to by 
szybciej i wygodniej komunikować się w biznesie. 
Pozwala wysyłać elektronicznie dokumenty. Pieczęć 
elektroniczna jest potwierdzeniem, że konkretny do-
kument jest autentyczny, a także jest zachowana jego 
integralność, czyli nie zmieniono treści dokumentu.

Pieczęć elektroniczna to nic innego jak dane zapisa-
ne w postaci elektronicznej, które potwierdzają auten-
tyczność pochodzenia danych i ich integralność.

Jaki są rodzaje pieczęci
elektroniczne?

Tak jak e-podpis występuje w kilku wariantach, tak 
e-pieczęć też ma kilka rodzajów. Zaawansowana pie-
częć elektroniczna przeznaczona jest dla osoby praw-
nej. Jest unikalna dla tego, kto ją składa. Pozwala rozpo-

znać tożsamość. Osoba, która składa na dokumencie 
pieczęć, ma nad danymi pełną kontrolę. Gdy wprowa-
dzamy jakąkolwiek zmianę w dokumencie, to mamy 
możliwość zobaczyć każdą z nich. Drugim rodzajem 
jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Działa tak 
samo jako zaawansowana pieczęć z tą różnicą, że skła-
da się ją przy pomocy kwalifikowanego urządzenia.

   Czy w związku z tym można
   unieważnić pieczęć elektroniczną?

Skoro wiemy już, że pieczęć elektroniczna to zestaw 
danych, łatwo można ją unieważnić albo zawiesić. Żeby 
to zrobić trzeba zaznaczyć odpowiednią opcję u ope-
ratora pieczęci. Najpierw oczywiście musimy podać 
dane, na podstawie których identyfikuje się użytkow-
nika pieczęci. Potem zaznaczamy czy chcemy całko-
wicie ją unieważnić czy tylko zawiesić. Można to zrobić 
w każdym momencie.

   Kiedy unieważnić pieczęć?

O unieważnieniu lub zawieszeniu pieczęci warto po-
myśleć w sytuacji, gdy mamy podejrzenie, że doszło 
do nieuprawnionego jej użycia. W terminologii fa-
chowej mówi się o kompromitacji klucza prywatne-
go powiązanego z certyfikatem, używaniu certyfika-
tu wydanego niezgodnie z przeznaczeniem lub przez 
nieupoważniony podmiot. Pieczęć należy bez wahania 
unieważnić jeśli wykorzystano ją w celach przestęp-
czych.
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Czy dziecko może mieć 
udziały w firmie?

Część przedsiębiorców chce przekazać udziały w spół-
ce swoim niepełnoletnim dzieciom. Choć wiedzą, że 
czynności prawnych mogą dokonywać wyłącznie oso-
by pełnoletnie, to przypuszczają, że skoro przekrocze-
nie 13 lat przez dziecko daje możliwość ograniczonych 
czynności prawnych, pojawia się pytanie, czy da się 
przekazać udziały w firmie dziecku.

Śmierć jednego z rodziców lub po prostu chęć przeka-
zania części majątku jeszcze za życia. Powodu przeka-
zania udziałów w firmie dziecku mogą być różne. Cza-
sem jest to po prostu chęć ucieczki przez rodziców od 
problemów finansowych. Sami chcą prowadzić firmę 
ale tak by jej właścicielem było dziecko.

Niezależnie od tego czy wspólnikiem dziecko zostaje 
przy okazji otrzymania spadku, czy też samodzielnej 
darowizny, warto poznać kilka aspektów takiego dzia-
łania.

Darowizna udziałów dziecka

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule wydaje się 
być prosta. Dziecko może mieć udziały w firmie, o ile 
umowa spółki nie wskazuje na żadne ograniczenia w 
tym zakresie. Zdarza się bowiem zapis w umowie spół-
ki, że każdy z udziałowców musi mieć przynajmniej 18 
lat. Jeśli takiego ograniczenia nie ma, dziecko będzie 
mogło mieć udziały. Ważniejszym aspektem jest to, kto 
zostanie ustanowiony reprezentantem dziecka, które 
przejęło udziały. Wszystko dlatego, że jeśli dziecko ma 

Czy dziecko, osoba nieletnia może mieć 
udziały w firmie? Czy można przekazać 
dziecku firmę w darowiźnie?

mniej niż 13 lat nie ma zdolności do czynności praw-
nych. Nie może też zawierać żadnych umów. Dlatego 
jeśli dziecko otrzymuje darowiznę, to w jego imieniu 
działają rodzice lub inne osoby, które są przedstawi-
cielami ustawowymi.

   Dziecko, które ukończyło 13 lat

Jeśli dziecko skończyło 13 lat to ma już ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych. Jeśli więc otrzy-
ma coś w darowiźnie (np. udziały w spółce), to może 
taką darowiznę małoletni przyjąć samodzielnie albo 
poprzez rodziców, którzy są jego ustawowymi przed-
stawicielami. Jeśli małoletni chce przyjąć w darowiź-
nie udziały samodzielnie, to nie jest potrzebna do tego 
zgoda rodziców. Dlaczego? Rodzice muszą wyrazić 
zgodę wyłącznie wtedy, gdy małoletni zaciąga zobo-
wiązanie, a przyjęcie darowizny nie jest zaciągnięciem 
zobowiązania.

Wynika z tego, że małoletni może być przedsiębior-
cą, gdy otrzyma firmę w darowiźnie. I w określonych 
przypadkach może taką darowiznę przyjąć samodziel-
nie. Jeśli dziecko ma zostać wspólnikiem spółki, któ-
ra dopiero powstaje (zawiązuje się), to może to zrobić 
ale tylko poprzez ustawowych przedstawicieli. W ta-
kiej sytuacji konieczne może być zgoda sądu opiekuń-
czego. Gdy jej nie uzyskamy, cała transakcja może być 
uznana nie nieważną.

Wniosek do sądu opiekuńczego w imieniu dziecka 
składają oboje rodzice albo jeden z nich. Sąd musi też 
poprosić o wyrażenie stanowiska w tej sprawie obojga 
rodziców. W postanowieniu sąd wyznacza rodzaj czyn-
ności, których może dokonać małoletni. W sprawę za-
angażowany jest też kurator. Chodzi o to, by nie doszło 
do sytuacja, w której ryzyko dla dziecka jest zbyt duże.

Zupełnie inaczej będzie z zarządzaniem spółką. W ta-
kiej sytuacji małoletni musi podejmować decyzje po-
przez opiekuna ustawowego. I tak aż do osiągnięcia 
pełnoletności.

   Dywidenda dla nieletniego

Jeśli małoletni jest udziałowcem spółki, ma oczywiście 
prawo do dywidendy. Małoletni może takimi docho-
dami rozporządzać bez zgody opiekuna ustawowego. 
No chyba, że sąd opiekuńczy zdecyduje inaczej.

PRAWO
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Zwolnienie L4 i działalność 
gospodarcza

PRAWO

Czy przedsiębiorca może pójść na zwol-
nienie lekarskie? Jak działa zwolnienie 
L4 przedsiębiorcy?

Choroba, czasowa niedyspozycja, konieczność rege-
neracji zdrowotnej. Powody, dla których przedsiębior-
ca musi zrobić sobie przerwę w prowadzeniu bieżą-
cych zadań firmy, mogą być różne. Czy przedsiębiorca 
może być na zwolnieniu lekarskim?

W przypadku pracownika etatowego, zwolnienie lekar-
skie to prosta sprawa. Idziemy do lekarza, ten stwier-
dza czasową niezdolność do pracy i zaleca pozostanie 
w domu. Każdy dzień spędzony na zwolnieniu to 80% 
wynagrodzenia. To prawo każdego pracownika.

Chorobowe przedsiębiorcy
– zasiłek z ZUS

Trochę inaczej wygląda to u osób, które prowadzą fir-
mę. Oczywiście przedsiębiorca może skorzystać z wol-
nego ale może się okazać, że nie zarobi wtedy żad-
nych pieniędzy. Nie dostanie też żadnej pomocy od 
państwa. No chyba, że zdecyduje się opłacać składki 
na ubezpieczenie chorobowe. Wtedy przedsiębiorca 
dostanie zasiłek chorobowy.

Warunek? Składka chorobowa musi być opłacana w 
terminie, czyli do 20 dnia każdego miesiąca. Jeśli skład-
ka nie zostanie opłacona, prawo do zasiłku chorobo-
wego przedsiębiorcy przestaje obowiązywać. Podsta-
wowa zasada ubezpieczenia chorobowego zakłada, 
że jest to ubezpieczenie dobrowolne. Przedsiębiorca 
samodzielnie musi zdecydować czy chce takie składki 
opłacać, czy nie.

   Ile wynosi składka chorobowa?

Składka chorobowa to 2,45% podstawy wymiaru. Pod-
stawa wymiaru składek na kwota, która sam zadekla-
ruje przedsiębiorca. Może być dowolna o ile nie jest 
niższa 3553,20 zł. Jest to po prostu 60% prognozowa-
nego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – w 
roku 2022 wynosi ono 5922,00 zł. Gdy poczynimy wyli-
czenia, okaże się, że minimalna składka to 87,05 zł.

To, że przedsiębiorca zaczął opłacać składki nie spra-
wia, że od razu będzie mógł skorzystać z zasiłku. Przez 
pierwsze 90 dni mamy do czynienia z tzw. okresem 
wyczekiwania. To okres, kiedy płacimy składki ale nie 
możemy skorzystać z ubezpieczenia. Wyjątek stano-
wi sytuacja, gdy ubezpieczenie jest kontynuacją już 
funkcjonującego. Będzie działać od początku funkcjo-
nowania firmy o ile przerwa między ubezpieczeniem 
nie będzie dłuższa niż 30 dni.

   Jak działa ubezpieczenie chorobowe?

Gdy przedsiębiorca zdecyduje się przejść na zwolnie-
nie lekarskie i ma prawo do zasiłku chorobowego, to 
nie musi opłacać w tym okresie składek na ubezpie-
czenie chorobowe. Prowadząc działalność ma możli-
wość pomniejszenia składek ZUS proporcjonalnie do 
liczby dni, za które pobierało się zasiłek.

    Ile wynosi chorobowe przedsiębiorcy?

Wysokość chorobowego zależy od tego jak wysokie 
składki płacił. Za każdy dzień choroby przedsiębiorcy 
przysługuje 1/30 miesięcznej kwoty zasiłku, bez wzglę-
du na to, czy dany miesiąc ma 28, 30 czy 31 dni. Zasiłek 
jest opodatkowany.

https://poradnikbiznesu.pl/10-pomyslow-by-zaplacic-mniejszy-podatek-dochodowy/


STRONA 15PORADNIKBIZNESU.PL    >>

PORADNIKBIZNESU.PL


