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Ważne
Zgodnie z art. 5 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, jeżeli przy-
chód należny z działalności nierejestrowanej przekroczył w danym miesiącu 
wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta staje się 
działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło prze-
kroczenie limitu. Wówczas w ciągu 7 dni należy złożyć w CEIDG (Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wniosek rejestracyjny.

Przykład

Pani Halina prowadzi tzw. działalność nierejestrowaną w zakresie usług marketingo-
wych od 1 sierpnia 2022 roku.

W sierpniu wykonała dwie usługi:
• 4 sierpnia 2022 roku na kwotę 400 zł,

• 23 sierpnia 2022 roku na kwotę 550 zł.

Łączna wartość przychodu osiągniętego w sierpniu 2022 roku przez panią Halinę 
wynosi 950 zł, co w konsekwencji oznacza, iż limit przychodu nie został przekroczo-
ny. Pani Halina w dalszym ciągu może prowadzić tzw. działalność nierejestrowaną.

We wrześniu 2022 roku pani Halina wykonała trzy usługi:
• 3 września 2022 roku na kwotę 900 zł,
• 14 września 2022 roku na kwotę 300 zł,
• 17 września 2022 roku na kwotę 500 zł.

Łączna wartość osiągniętego we wrześniu 2022 roku przychodu wynosi 1 700 zł, 
co oznacza iż jego limit został przekroczony o 195 zł. W związku z powyższym 
pani Halina jest zobowiązana do zarejestrowania działalności gospodarczej. Ma na 
to 7 dni od dnia przekroczenia limitu, tj. od 17 września do 24 września 2022 roku.

Ważne
Rejestracja działalności gospodarczej następuje wówczas, gdy prowadzone 
działania spełniają definicję działalności gospodarczej. Czyli zgodnie z art. 3 
ustawy Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana 
działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Co istotne, działalność gospodarcza może być prowadzona w sposób nieregu-
larny (sezonowy), ważne jest jedynie zachowanie zamiaru powtarzania danych 
czynności.
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3. Dokumentowanie sprzedaży – rozliczenie 
przychodów w ramach działalności nierejestrowanej
Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie jest zwolniona z pra-
widłowego dokumentowania sprzedaży na rzecz nabywców. W zależ-
ności od tego, kto jest nabywcą – firma czy osoba prywatna, oraz co jest 
przedmiotem sprzedaży – może być zobowiązana do wystawienia faktur, 
rachunków bądź paragonów. Ponadto należy pamiętać, że firma na próbę 
to również konieczność prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA
DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

UPROSZCZONA 
EWIDENCJA SPRZEDAŻY

1
FAKTURY VAT, 
RACHUNKI
SPRZEDAŻ NA 
RZECZ FIRM

2
KASA FISKALNA
SPRZEDAŻ NA RZECZ 
OSÓB PRYWATNYCH
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3.1. Uproszczona ewidencja sprzedaży

Aby w łatwy i szybki sposób kontrolować limit przychodów dla działal-
ności na próbę, należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży. Co 
ważne, przepisy nie określają jej wzoru czy formy. Stąd może być prowa-
dzona w formie papierowej (zeszyt, zbroszurowany wydruk tabelaryczny) 
lub arkusza kalkulacyjnego prowadzonego na komputerze.

Dane, jakie powinna zawierać uproszczona ewidencja sprzedaży, to 
przede wszystkim:


