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1.  Jak ustalić, czy przedsiębiorca jest zwolniony  

ze składania JPK_VAT w 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. kolejna grupa podmiotów zostanie objęta obowiąz-
kiem comiesięcznego przesyłania swojej ewidencji w formacie JPK_VAT. Będą 
to przedsiębiorcy mali i średni. Przedsiębiorcy mikro będą z tego obowiązku 
zwolnieni jeszcze przez rok. Dlatego istotne jest ustalenie, którego przedsię-
biorcę można uznać za jednostkę mikro, a którego za jednostkę małą lub 
średnią. Tylko przedsiębiorcy posiadający status mikro są zwolnieni z obo-
wiązku przesyłania JPK_VAT w 2017 r.

Jakie limity obowiązują przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy
Status przedsiębiorcy należy określić na podstawie wskaźników wymienionych w definicjach 

mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospo-
darczej.

Wszystkie trzy definicje przedsiębiorców: mikro-, małych i średnich przedstawiamy w zestawie-
niu tabelarycznym.

Tabela. Definicje mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca Mały przedsiębiorca Średni przedsiębiorca

Przedsiębiorca, który w co naj-
mniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych:

Przedsiębiorca, który w co naj-
mniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych:

Przedsiębiorca, który w co naj-
mniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych:

1)  zatrudniał średniorocznie mniej 
niż 10 pracowników 

1)  zatrudniał średniorocznie mniej 
niż 50 pracowników 

1)  zatrudniał średniorocznie mniej 
niż 250 pracowników 

oraz oraz oraz

2)  osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz operacji finanso-
wych nieprzekraczający równo-
wartości w złotych 2 mln euro 
lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jed-
nego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 mln 
euro (art. 104 ustawy o swo-
bodzie działalności gospodar-
czej).

2)  osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz operacji finanso-
wych nieprzekraczający równo-
wartości w złotych 10 mln euro 
lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jed-
nego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 10 mln 
euro (art. 105 ustawy o swobo-
dzie działalności gospodar-
czej).

2)  osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz operacji finanso-
wych nieprzekraczający równo-
wartości w złotych 50 mln euro 
lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jed-
nego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 43 mln 
euro (art. 106 ustawy o swobo-
dzie działalności gospodar-
czej).

Ustalając swój status, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na to, że:
■ ■■ w każdej kategorii przedsiębiorcy muszą spełnić oba warunki łącznie, aby można było uznać, 

że są przedsiębiorcami z tej kategorii,




