
Wkładka aktualizacyjna na dzień 1 lipca 2017 r. do podręcznika 
J. Musiałkiewicz „Podejmowanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej”  

(wyd. z 2016 r.) 

Strona 12, przypis 10 – Zmienił się adres internetowy, pod którym zamieszczony jest kodeks etyki 

dla przedsiębiorców. Aktualny adres ma postać:  

http://kig.pl/wp-content/uploads/2016/09/Kodeks-etyki-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w.pdf 

Strona 37, wiersz 17 od góry 

Od 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych 

oraz spółki partnerskie mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 

2016 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.  

Strona 37, przypis 26 – Zmiana treści przypisu na następującą: 

Przeliczenia dokonuje się według kursu obowiązującego w ostatnim dniu września roku 

poprzedzającego dany rok. W 2017 r. księgi rachunkowe muszą prowadzić te przedsiębiorstwa, 

które w 2016 r. osiągnęły przychody w wysokości 8 595 200 zł. 

Strona 39, wiersz 13 od dołu (nie licząc przypisu) – Wymiana zdania na następujące: 

W 2017 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczynają 

działalność gospodarczą, oraz ci z podatników, którzy kontynuują działalność, jeżeli w 2016 r. 

uzyskali przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej 1 074 400 zł. 

Strona 41, tabela 6 – Zmiana treści tabeli: 

Skala podatkowa w 2017 r. 

Podstawa obliczenia 

podatku 
Podatek wynosi 

ponad do 

85 528 zł 18% 

minus kwota zmniejszająca 

podatek 85 528 zł 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki 

ponad 85 528 zł 

Od 1 stycznia 2017 r. kwota zmniejszająca podatek w danym roku podatkowym jest uzależniona od 

wysokości uzyskanego dochodu i wynosi: 

 dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6600 zł - 1188 zł;

 dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł - 
1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia 
podatku – 6600 zł) ÷ 4400 zł);

 dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł - 
556 zł 02 gr

 dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł - 
556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa 
obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł;



Oznacza to, że podatnikom, których podstawa opodatkowania: 

 nie przekroczy 6600 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1188 
zł;

 przekroczy 6600 zł, ale nie przekroczy 11 000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca 
podatek w wysokości znajdującej się w przedziale pomiędzy 556,02 a 1188 zł; kwota ta będzie 
się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej 
granicy limitu;

 przekroczy 11 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca 
podatek w wysokości 556,02 zł;

 przekroczy 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca 
podatek w wysokości od 556,02 zł do 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w 
miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania do górnej granicy przedziału);

 przekroczy 127 000 zł - kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwać.

Strona 41, informacja pod tabelą 6 – Zmiana treści źródła: 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 

2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) 

Strona 42, wiersz 8 od góry – Wymiana zdania na następujące: 

Formę pisemną umowy spółki uważa się za zachowaną, jeżeli wspólnicy złożą pod umową 

własnoręczny podpis lub opatrzą ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Strona 68 – wiersz 11 od dołu – Wymiana zdania na następujące: 

Aby znaleźć adres najbliżej położonego punktu informacyjnego funduszy europejskich, skorzystaj z 

wyszukiwarki umieszczonej na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl → 

Punkty informacyjne. 

Strona 76 – wiersz 5 od dołu – Należy dopisać punkt 5: 

5. Od stycznia 2017 r. możesz zarejestrować firmę w CEIDG przez telefon, dzwoniąc pod numer

801 055 088, który jest dostępny w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00, a koszt połączenia 

jest uzależniony od taryfy Twojego operatora. Po połączeniu z konsultantem należy podać wszystkie 

dane niezbędne do wypełnienia formularza CEIDG-1. Po zakończeniu rozmowy z konsultantem, 

otrzymasz SMS z numerem Twojego wniosku. Z numerem wniosku należy udać się do dowolnego 

urzędu gminy, w którym urzędnik odszuka Twój wniosek, wydrukuje go i przedłoży Ci do podpisu. 

Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dowód tożsamości. 

Możliwe jest również, aby wniosek wypełniony w czasie rozmowy telefonicznej został podpisany 

elektronicznie, bez konieczności wizyty w urzędzie. Po rozmowie z konsultantem otrzymasz na swoją 

skrzynkę mailową wypełniony i gotowy do podpisu wniosek w pliku w formacie xml. Z 

wykorzystaniem profilu zaufanego, bankowości internetowej lub podpisu elektronicznego możesz 

zalogować się do systemu CEIDG, zaimportować wniosek i podpisać go elektronicznie.  

Strona 86, wyjaśnienie pod tabelą – Wymiana zdania na następujące: 

** Podpisanie dokumentów związanych z tworzeniem spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki 

z o.o. może nastąpić przez opatrzenie ich: kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Strona 87, wiersz 16 od dołu (nie licząc przypisu) – Zmiana treści całego akapitu: 

Na etapie załatwiania formalności związanych z uruchamianiem działalności gospodarczej należy 

rozważyć, czy nie jest to dobry moment, aby zacząć korzystać z podpisu elektronicznego. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest narzędziem, które umożliwia identyfikowanie osób 

biorących udział w procesie wymiany dokumentów drogą elektroniczną. Podpis elektroniczny jest 

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/sprawy-online/podpis-elektroniczny-i-profil-zaufany


równoważny z tradycyjnym podpisem na papierze. Sprzedaż zestawów do składania kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego prowadzi w Polsce tylko kilka podmiotów. Roczny koszt korzystania z 

podpisu elektronicznego wynosi kilkaset złotych. Wykaz firm oferujących zestawy do podpisu 

elektronicznego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji - 

https://www.nccert.pl/index.htm 

Strona 95, akapit pod rysunkiem nr 5 – Stawki podatku od towarów i usług w 2017 roku są takie 

same jak w 2016 roku.  

Strona 96, wiersz 9 od dołu, wiersz 3 od dołu (nie licząc przypisów), przypis 44 – W 2017 roku 

limit uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z VAT wynosi 200 000 zł. 

Strona 98, wiersz 11 od góry – W 2017 roku limit uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z 

VAT wynosi 200 000 zł. 

Strona 98, wiersz 21 od góry – W 2017 roku limit, po przekroczeniu którego należy rozpocząć 

prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych jest taki sam jak w 2016 r. i wynosi 20 000 

zł. 

Strona 126, przypis 65 – W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł brutto. 

Strona 132, przypis 71 – Zmiana treści przypisu na następujący: 

Do końca 2016 roku regulaminu pracy nie musieli posiadać pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 

pracowników. Od 2017 roku regulaminu pracy nie muszą posiadać pracodawcy zatrudniający mniej 

niż 50 pracowników. 

Strona 137 – przypis 74 – Zmiana treści przypisu na następujący: 

Do końca 2016 roku regulamin wynagrodzeń musieli posiadać pracodawcy zatrudniający co najmniej 

20 pracowników. Od 2017 roku regulamin wynagrodzeń muszą posiadać pracodawcy zatrudniający co 

najmniej 50 pracowników. 

Strona 144 przypis 79 – Zmiana treści przypisu na następujący: 

Przepisy prawne w tym zakresie zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 

2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy 

niektórych z tych prac (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. , poz. 1509). 

Strona 239, wiersz 20 od góry – W 2017 roku limit uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z 

VAT wynosi 200 000 zł. 

Strona 239, przypis 111 – Zmiana treści przypisu na następujący: 

Od 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące organu podatkowego, który jest organem właściwym w 

zakresie podatku VAT. Od 2016 roku organem właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (dotyczy osób fizycznych) lub naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według adresu siedziby firmy (dotyczy podmiotów innych niż osoby fizyczne, 

np. spółek). Tak więc dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w sprawach 

podatku dochodowego od osób fizycznych organem właściwym będzie naczelnik tego samego urzędu 

skarbowego co w sprawach podatku od towarów i usług.  

Strona 240, wiersz 18 od góry i wiersz 26 od góry – Kwotę 150 000 zł należy zastąpić kwotą 

200 000 zł.  

Strona 244, wiersz 15 od góry – W roku 2017 obowiązują takie same stopy procentowe składek na 

ubezpieczenia jak w roku 2016. 

Strona 244, wiersz 13 od dołu – Zmiana treści akapitu na następujący: 

W 2017 roku w przypadku ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy minimalny zadeklarowany 

dochód wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Na 2017 rok prognozowane 

przeciętne wynagrodzenie zostało przyjęte na poziomie 4263 zł. Tak więc minimalny zadeklarowany 



dochód w 2017 r. dla celów ustalenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie może 

być niższy niż 2557,80 zł (4263 zł x 60%).  

Strona 244, wiersz 5 od dołu – Zmiana treści akapitu na następujący: 

W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego zadeklarowany dochód nie może być niższy niż 75% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku) 

w czwartym kwartale roku poprzedniego (wysokość tego wynagrodzenia jest publikowana przez 

prezesa GUS i za IV kwartał 2016 r. wynosiła ona 4404,17 zł). Tak więc zadeklarowany dochód 

w 2017 r. dla celów ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (podstawa wymiaru składki na 

ubezpieczenie zdrowotne) nie może być niższy niż 3303,13 zł (4404,17 zł x 75%). 

Strona 245, wiersz 9 od góry – W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł. Tak 

więc dla osób, które podejmują działalność po raz pierwszy, podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne wynosi w 2017 roku 600 zł. 

Strona 245, tabela 38 – Zmiana treści tabeli: 

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy osób 

prowadzących działalność gospodarczą w 2017 r. 

Rodzaj składki Numer rachunku 

bankowego, na jaki 

należy wpłacać składkę 

Minimalna wysokość składki 

dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą po raz 

pierwszy (przez pierwsze 24 

miesiące od jej rozpoczęcia) 

Minimalna wysokość 

składki dla osób 

kontynuujących 

działalność gospodarczą) 

Ubezpieczenie emerytalne 83 1010 1023 0000 2613 

9510 0000 

 117,12 zł  499,28 

Ubezpieczenie rentowe 83 1010 1023 0000 2613 

9510 0000 

48,00 204,62 

Ubezpieczenie chorobowe 

(dobrowolne) 

83 1010 1023 0000 2613 

9510 0000 

14,70 62,67 

Ubezpieczenie wypadkowe 83 1010 1023 0000 2613 

9510 0000 

10,80 46,04 

Ubezpieczenie zdrowotne 78 1010 1023 0000 2613 

9520 0000 

297,28 297,28 

Fundusz Pracy 73 1010 1023 0000 2613 

9530 0000 

- 62,67 

Strona 245, tabela 38 – W 2017 roku należy stosować takie same numery rachunków bankowych jak 

w roku 2016. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone od początku 2018 roku. Od tej daty 

płatnicy składek będą dokonywać wpłaty na jeden, własny, indywidualny rachunek bankowy, a ZUS 

będzie rozdzielał wpłacone środki na poszczególne rodzaje pomiędzy poszczególne fundusze i ich 

dysponentów. 

Strona 264 i 265, przypis 122 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1257), Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.). 

Strona 265, wiersz 7 od góry – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 519, z 

późn. zm.) 


