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WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

 

ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY 

 

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej musisz 

wypełnić wniosek CEIDG-1.  

 

Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG możesz złożyć: 

 elektronicznie – w tym celu powinieneś zarejestrować się (zalogować) na stronie 

www.ceidg.gov.pl, wypełnić wniosek on-line i podpisać go elektronicznie (musisz 

posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny bądź profil zaufany ePUAP),  

 bez logowania się do CEIDG – w tej sytuacji powinieneś przygotować anonimowy 

wniosek on-line na stronie www.ceidg.gov.pl i wysłać go; wnioskowi zostanie nadany 

kod weryfikacyjny – zapisz go i w ciągu 7 dni udaj się go urzędu gminy, gdzie 

odręcznie podpiszesz wniosek,  

 papierowo – pobierz, wypełnij, podpisz odręcznie i złóż wniosek bezpośrednio  

w urzędzie gminy - gmina przekształci go na wniosek elektroniczny (wniosek możesz 

też przesłać listem poleconym, jednakże wówczas podpis musi być notarialnie 

potwierdzony). 

 

Wniosek o wykreślenie wpisu musisz złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania 

wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku zaprzestania działalności należy 

podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.  

  

Pamiętaj ! 

Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia 

wniosku. 

 

 

ZGŁOSZENIE DO URZĘDU SKARBOWEGO 

 

Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą na własne nazwisko, informację o jej likwidacji 

urząd skarbowy otrzyma od urzędu miast/gminy, do którego złożyłeś wniosek o wykreślenie 

wpisu z CEIDG. 

http://www.ceidg.gov.pl/
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Jeśli byłeś wspólnikiem spółki cywilnej i w związku z likwidacją przez Ciebie działalności 

gospodarczej spółka ta również przestaje istnieć pamiętaj, aby zgłosić jej likwidację do 

urzędu skarbowego poprzez formularz NIP-2 wraz z załącznikiem NIP-D.  

 

Jeśli spółka, której wspólnikiem byłeś, podlegała wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego 

(zwanego dalej „KRS”), wniosek o jej wykreślenie z KRS-u wraz z NIP-2 (w przypadku spółki 

osobowej dołączasz NIP-D) składasz bezpośrednio do sądu rejestrowego. 

 

 

ZGŁOSZENIE DO ZUS 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu wyrejestruje Cię jako płatnika składek, 

sporządzając druk ZUS ZWPA, na podstawie złożonego przez Ciebie do odpowiedniego 

urzędu miasta/gminy wniosku CEIDG-1 o wykreślenie wpisu.   

 

Natomiast, w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku o wykreślenie, musisz 

samodzielnie przedłożyć dokumenty, dotyczące wyrejestrowania z ubezpieczeń siebie 

i członków rodziny na drukach ZUS ZWUA,  ZCNA. 

 

 

ZGŁOSZENIE DO GUS - REGON 

 

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej konieczne jest wykreślenie z rejestru 

REGON w Urzędzie Statystycznym.  

 

Procedura wykreślenia: 

 jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą bądź 

wspólnikiem spółki cywilnej – aby wykreślić z rejestru REGON siebie, nie musisz 

składać w Urzędzie Statystycznym żadnych dokumentów; wykreślenie nastąpi 

bowiem na podstawie danych z wniosku o wykreślenie wpisu z CEIDG; 

 w przypadku likwidacji spółki cywilnej – aby wykreślić z rejestru REGON spółkę, 

osoba uprawniona do zgłoszenia składa w Urzędzie Statystycznym wniosek RG-2 

w ciągu 14 dni kalendarzowych od rozwiązania umowy spółki cywilnej; wniosek 

można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez 

Internet (o ile osoba ta dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym); 
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 w przypadku likwidacji podmiotu z Rejestru Przedsiębiorców KRS - aby wykreślić 

go z rejestru REGON, osoba uprawniona do zgłoszenia składa we właściwym 

Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego wniosek RG-2 (wraz 

z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców). 

 

Pamiętaj! 

Za wykreślenie z rejestru REGON nie ponosisz żadnych opłat. 

 

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE  

 

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 r., 

poz. 672); 

 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., 

nr 168, poz. 1186 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 

ze zm.). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



5 

 

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 

KONSEKWENCJE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (PIT) 

 

 

 

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 

 

W przypadku, gdy likwidujesz swoją działalność gospodarczą, w tym także prowadzoną 

w formie spółki niebędącej osobą prawną, powinieneś sporządzić wykaz składników majątku 

pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Składnikami majątku są wszelkie 

nabyte bądź wytworzone we własnym zakresie aktywa (np. rzeczy, pieniądze, prawa 

majątkowe), które posiadasz na stanie w dniu likwidacji. 

Wykaz ten powinien zawierać co najmniej: 

 liczbę porządkową; 

 określenie (nazwę) składnika majątku; 

 datę nabycia składnika majątku; 

 kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku; 

 kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów 

uzyskania przychodów; 

 wartość początkową (w przypadku środków trwałych); 

 metodę amortyzacji (w przypadku środków trwałych); 

 sumę odpisów amortyzacyjnych (w przypadku środków trwałych); 

 wysokość środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce na 

dzień likwidacji. 

 

Powyższy wykaz sporządza się również w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki 

niebędącej osobą prawną. Wówczas spis ten powinien zawierać wysokość wypłaconych 

środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w tej spółce na dzień 

wystąpienia. 

 

Powinieneś wiedzieć, że: 

 nie został określony wzór dla wykazu składników majątku. Ważne, żebyś zawarł 

w nim wszystkie obowiązkowe elementy; 
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 nie jesteś zobowiązany do wcześniejszego zawiadomienia naczelnika urzędu 

skarbowego o sporządzeniu wykazu; 

 nie masz obowiązku składania sporządzonego wykazu do urzędu skarbowego. 

 

 

SPIS Z NATURY 

 

Jeśli w ramach działalności gospodarczej prowadzisz podatkową księgę przychodów 

i rozchodów (zwaną dalej „PKPiR”) bądź opłacasz podatek w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych, wówczas zobowiązany jesteś do sporządzenia spisu z natury (tzw. 

remanentu) na dzień jej likwidacji. Spisem tym należy objąć wszystkie pozostałe na stanie na 

dzień likwidacji działalności: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe 

i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, a w przypadku 

gdy jesteś opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym – również wyposażenie. 

 

Pamiętaj! 

O zamiarze sporządzenia spisu z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej musisz 

zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego: 

 w przypadku prowadzenia PKPiR – co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia spisu (za 

wyjątkiem sytuacji, gdy likwidacja następuje 1 stycznia bądź 31 grudnia); 

  w przypadku prowadzenia ewidencji przychodów (w sytuacji, kiedy opłacasz 

zryczałtowany podatek dochodowy) – przed datą sporządzenia  spisu. 

 

Twój spis z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej powinien zawierać: 

 imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy); 

 datę sporządzenia spisu; 

 numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury; 

 szczegółowe określenie towaru i innych składników; 

 jednostkę miary; 

 ilość stwierdzoną w czasie spisu; 

 cenę w złotych i groszach za jednostkę miary; 

 wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową; 

 łączną wartość spisu z natury; 
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 wartość pomniejszenia wynikającego z regulacji dot. tzw. zatorów płatniczych, ze 

wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest 

pomniejszenie (tylko w przypadku podatników prowadzących PKPiR); 

 klauzulę "Spis zakończono na pozycji..."; 

 podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników). 

 

Przykład  

 

Prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami 

papierniczymi. Decydujesz, że z dniem 30 września likwidujesz ją. Na ten dzień w ramach 

działalności pozostały Ci: 

 artykuły papiernicze, które są Twoimi towarami handlowymi: 

 5 zeszytów A4 w kratkę, 

 3 zeszyty A5 w linie, 

 10 bloków rysunkowych, 

 23 długopisy, 

 2 opakowania spinaczy, 

 18 ołówków, 

 4 linijki 20 cm; 

 10 półek sklepowych (wpisane do ewidencji wyposażenia), 

 1 lada (wpisana do ewidencji wyposażenia), 

 1 kasa fiskalna (wpisania do ewidencji wyposażenia), 

 1 samochód osobowy (wpisany do ewidencji środków trwałych), 

 1 laptop (wpisany do ewidencji środków trwałych). 

 

Na dzień likwidacji działalności gospodarczej sporządzasz spis z natury. Jeśli jesteś 

opodatkowany: 

 według skali podatkowej lub podatkiem liniowym – spisem obejmujesz tylko towary 

handlowe; 

 ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – spisem obejmujesz towary handlowe 

i wyposażenie. 

 

Niezależnie od formy opodatkowania do spisu z natury nie wpisujesz środków trwałych 

(w powyższym przykładzie spisem nie zostaną objęte: samochód osobowy i laptop). 
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Co do zasady jesteś zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia spisu, wycenić 

materiały i towary handlowe według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych 

z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Jednakże w tym 

zakresie istnieją wyjątki (np. dot. wyceny produkcji niezakończonej czy produkcji zwierzęcej). 

 

Pamiętaj również o tym, że w przypadku prowadzenia PKPiR spis z natury powinien 

obejmować również towary stanowiące Twoją własność, znajdujące się w dniu sporządzenia 

spisu poza zakładem. 

W remanencie ujmujesz także towary obce znajdujące się w Twoim zakładzie - nie podlegają 

one jednak wycenie (wystarczające jest ich ilościowe ujęcie w spisie towarów z podaniem, 

czyją stanowią własność). 

 

Jeśli jesteś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - spis powinien 

dodatkowo obejmować rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, 

niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia. 

 

Pamiętaj! 

Obowiązek sporządzenia spisu z natury dotyczy również sytuacji likwidacji działalności 

gospodarczej, prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną, a także zmiany 

proporcji udziałów w takiej spółce (np. w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki). 

 

Obowiązek sporządzenia spisu z natury nie dotyczy: 

 podatników prowadzących księgi rachunkowe; 

 podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. 

 

Powinieneś wiedzieć, że: 

 nie został określony wzór dla wykazu spisu z natury. Ważne, żebyś zawarł w nim 

wszystkie obowiązkowe elementy; 

 wartość spisu ujmujesz na końcu w PKPiR lub w ewidencji przychodów; 

 nie masz obowiązku składania sporządzonego spisu do urzędu skarbowego; 

 od wartości sporządzonego spisu nie płacisz żadnego podatku. 
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ZAPŁATA PODATKU ZA OSTATNI MIESIĄC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

 

Sposób rozliczenia podatku za ostatni miesiąc, w którym prowadziłeś działalność 

gospodarczą uzależniony jest od formy opodatkowania. W przypadku, gdy jesteś 

opodatkowany: 

 według skali podatkowej bądź podatkiem liniowym – obliczasz zaliczkę na podatek 

dochodowy tak samo, jak za każdy inny miesiąc; 

Pamiętaj! 

 

Jeśli likwidujesz działalność w grudniu – co do zasady zaliczkę za ten miesiąc 

wpłacasz do 20 stycznia. Jednakże zaliczki tej nie uiszczasz, jeśli przed upływem 

terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i dokonasz zapłaty podatku 

wynikającego z tego zeznania. 

 

 ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – obliczasz podatek tak samo, jak za 

każdy inny miesiąc; 

 na zasadach karty podatkowej – podatek płacisz za okres do dnia zaprzestania 

działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień. 

 

 

DEKLARACJE ROCZNE 

 

Niezależnie od tego, w którym momencie roku podatkowego likwidujesz działalność 

gospodarczą czy też likwidujesz spółkę niebędącą osobą prawną, bądź z niej występujesz, 

deklarację roczną składasz w standardowym terminie, czyli: 

 PIT-36 (w przypadku opodatkowania według skali podatkowej) – do 30 kwietnia 

następnego roku podatkowego; 

 PIT-36L (w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym) – do 30 kwietnia 

następnego roku podatkowego; 

 PIT-28 (w przypadku opodatkowania ryczałtem) – do 31 stycznia następnego roku 

podatkowego; 

 PIT-16A (w przypadku opodatkowania kartą podatkową) - do 31 stycznia następnego 

roku podatkowego. 
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OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO 

 

Jeśli likwidujesz działalność gospodarczą, w tym także w formie spółki niebędącej osobą 

prawną, a w trakcie jej prowadzenia pełniłeś rolę płatnika podatku dochodowego (np. z tytułu 

zatrudniania pracowników, zawierania z podatnikami umów zlecenia i o dzieło, 

organizowania konkursów z nagrodami) – pamiętaj o terminowym złożeniu deklaracji: 

 PIT-4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy);  

 PIT-8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym);  

 PIT-8C (informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz 

o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych); 

 IFT-1R (informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby 

fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania) 

– do dnia zaprzestania działalności gospodarczej.  

                                                                                                                                                                               

 PIT-11 (informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek 

dochodowy): 

 co do zasady w terminie do końca lutego roku następującego po roku 

podatkowym - np. z tytułu zaliczek ze stosunku pracy,  

 w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez podatnika - jeżeli obowiązek 

poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku,  

 w przewidzianych ustawowo przypadkach - w terminie do dnia zaprzestania 

działalności – np. informacje dotyczące poboru zaliczek z tytułu działalności 

wykonywanej osobiście i z praw majątkowych. 

 

 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 

 

Mimo likwidacji działalności gospodarczej masz obowiązek przechowywać do czasu upływu 

okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wszelką dokumentację prowadzoną dla 

celów podatkowych (np. PKPiR, księgi rachunkowe, ewidencje, rejestry, faktury rachunki 

itp.). 

 

Pamiętaj! 

Co do zasady przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z upływem 5 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym  upłynął termin płatności podatku.  
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Przykładowo: 

Posiadasz dokumenty związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą 

(PKPiR, ewidencje, faktury itp.) za 2013 r.  

Termin zapłaty podatku upływa 30 kwietnia 2014 r. (w tym terminie składasz zeznanie 

roczne za 2013 r. i płacisz wynikający z tego zeznania należny podatek). 

Zatem  5-letni okres przedawnienia liczysz od 31 grudnia 2014 r. 

W konsekwencji – przedawnienie nastąpi z upływem 31 grudnia 2019 r. Po tej dacie nie 

masz już obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej za 2013 r. 

 

Od tej zasady Ordynacja podatkowa przewiduje wyjątki, w których powyższy termin 

może ulec wydłużeniu. 

 

UWAGA! 

Niektóre przepisy prawne wskazują na inny termin przechowywania dokumentacji, np.: 

 listy płac - 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika; 

 deklaracje rozliczeniowe ZUS i imienne raporty miesięczne oraz dokumenty korygujące 

przesłane do ZUS, deklaracje i raporty - 10 lat od daty przesłania ich do ZUS; 

 zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe - przechowywanie trwałe. 

 

Pamiętaj, aby sprawdzić, jakie terminy mają zastosowanie dla Twojej działalności 

gospodarczej. 

 

 

WYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI OSOBOWEJ A JEJ LIKWIDACJA – SKUTKI 

 

Jeśli jako wspólnik spółki osobowej zdecydujesz się na wystąpienie z niej, a jednocześnie 

sama spółka nadal będzie funkcjonować (nie ulegnie likwidacji), wówczas może powstać po 

Twojej stronie obowiązek podatkowy. Jest to uzależnione od tego, czy i jaki majątek 

otrzymasz w związku z tym wystąpieniem oraz jaką formą opodatkowania jesteś objęty. 

 

UWAGA! 

Jeśli jesteś opodatkowany na zasadach karty podatkowej i występujesz ze spółki cywilnej 

bądź spółka ta ulega likwidacji – po Twojej stronie nie wystąpi obowiązek podatkowy 

niezależnie od tego, co i o jakiej wartości w związku z tym wystąpieniem czy likwidacją 

otrzymasz. 
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W sytuacji, gdy w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej otrzymasz: 

 środki pieniężne – wówczas wysokość podatku zależna jest od formy 

opodatkowania: 

 w przypadku opodatkowania według skali podatkowej lub podatkiem liniowym 

– do Twojego dochodu nie zalicza się środków pieniężnych w części 

odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce 

osobowej i uzyskanej przed Twoim wystąpieniem nadwyżce przychodów nad 

kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału 

w takiej spółce; pozostała część środków pieniężnych podlega opodatkowaniu 

według takich samych reguł, jak i inne uzyskiwane przez Ciebie dochody 

z działalności gospodarczej; 

  w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – 

do Twojego przychodu nie zalicza się środków pieniężnych w części 

odpowiadającej uzyskanym przed Twoim wystąpieniem przychodom, 

pomniejszonym o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce; pozostała 

część środków pieniężnych podlega opodatkowaniu według takich samych 

reguł, jak i inne uzyskiwane przez Ciebie dochody z działalności 

gospodarczej;  

 inne składniki majątku – niezależnie od formy opodatkowania wartość tych 

składników nie podlega opodatkowaniu w momencie ich otrzymania (ewentualny 

podatek wystąpi dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia). 

 

Jeśli natomiast Twoja spółka osobowa ulega likwidacji, wówczas zarówno otrzymane 

w związku z tą likwidacją środki pieniężne, jak i wartość innych składników majątku  - nie 

podlegają opodatkowaniu na moment ich otrzymania -ewentualny podatek wystąpi dopiero 

w momencie odpłatnego zbycia otrzymanych składników majątku (nie ma znaczenia fakt, 

w jakiej formie byłeś opodatkowany). 

 

 

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU POZOSTAŁYCH NA DZIEŃ LIKWIDACJI 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ 

SPÓŁKI/WYSTĄPIENIEM ZE SPÓŁKI 

 

Jeśli przed upływem 6 lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, 
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likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie z takiej spółki) 

dokonasz odpłatnego zbycia (np. sprzedaży) składników majątku: 

 pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie; 

 otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną; 

 otrzymanych w związku z wystąpieniem ze spółki niebędącej osobą prawną 

– wówczas pamiętaj o opodatkowaniu dochodu (przychodu) uzyskanego z tego zbycia jako 

dochodu (przychodu) z działalności gospodarczej. 

 

Po upływie powyższego terminu odpłatne zbycie nie podlega już opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym. 

 

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE  

 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 

ze zm.); 

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

z 2012 r., poz. 361 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., nr 144 

poz. 930 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia 

podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 

ze zm.). 
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LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 

KONSEKWENCJE W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 

 

 

W związku z likwidacją działalności gospodarczej musisz pamiętać o dopełnieniu kilku 

obowiązków, które nakładają na Ciebie przepisy, dotyczące podatku od towarów i usług. 

 

WYREJESTROWANIE JAKO PODATNIKA VAT 

 

Podstawą do wykreślenia Cię z prowadzonego przez organ podatkowy rejestru podatników 

VAT jest zgłoszenie likwidacji działalności poprzez złożenie formularza VAT-Z. Formularz 

składasz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, 

w którym zaprzestałeś wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem 

od towarów i usług. Formularz VAT-Z możesz złożyć także drogą elektroniczną przy 

wykorzystywaniu podpisu kwalifikowanego.  

 

Pamiętaj ! 

Jeśli poza likwidowaną działalnością gospodarczą, masz jeszcze inne źródło przychodów 

w postaci, np.: tzw. najmu prywatnego, którego nie likwidujesz, to brak jest podstaw 

do złożenia formularza VAT-Z. Najem prywatny dla podatku od towarów i usług jest również 

działalnością gospodarczą, której prowadzenie podlega przepisom ustawy o VAT. 

Kontynuacja działalności w tym zakresie oznacza, że nie zaprzestajesz wykonywania 

czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

 

 

SPIS Z NATURY  

 

W przypadku, gdy likwidujesz jednoosobową działalność gospodarczą i/lub rozwiązujesz 

spółkę cywilną lub handlową niemającą osobowości prawnej będziesz zobowiązany 

sporządzić spis z natury towarów (rzeczowych składników majątku), które posiadasz 

na stanie na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu. Spis obejmuje towary, w stosunku do których przysługiwało 

Tobie bądź spółce uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego (podatek naliczony to 

podatek VAT, wynikający z Twoich „faktur zakupowych”). 
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Pamiętaj ! 

Jeżeli dobrowolnie zrezygnowałeś z odliczenia podatku VAT albo przeoczyłeś to odliczenie, 

chociaż miałeś prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z 

danym wydatkiem, to mimo wszystko składnik majątku, którego to prawo dotyczyło musisz 

również objąć spisem z natury.  

 

Podstawą opodatkowania składników majątku zawartych w spisie z natury jest cena nabycia 

towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone 

w momencie dostawy tych towarów (na dzień likwidacji). 

 

Pamiętaj ! 

Dokonując wyceny na potrzeby spisu z natury, bierzesz pod uwagę stan techniczny, stopień 

zużycia i wartość wycenianych składników majątku na dzień sporządzania spisu, 

co w praktyce może oznaczać, że wartość wykazana w spisie będzie różnić się od tej, 

po której dokonałeś zakupu, np.: sprzęt komputerowy, który zakupiłeś i wprowadziłeś do 

działalności kilka lat temu, na moment likwidacji działalności będzie miał niższą wartość 

ze względu na szybki postęp techniczny, natomiast, np.: niektóre nieruchomości mogą być 

nawet kilkaset tysięcy droższe niż w momencie ich zakupu. 

 

Powinieneś wiedzieć, że: 

 przepisy nie określają wzoru spisu z natury; 

 nie jesteś zobowiązany do wcześniejszego zawiadomienia naczelnika urzędu 

skarbowego o jego sporządzeniu, 

 informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości 

i o kwocie podatku należnego, dołączasz do deklaracji podatkowej składanej za 

ostatni okres prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Przekazanie składników majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby 

prywatne, w związku z likwidacją działalności, rodzi te same konsekwencje co ich sprzedaż. 

Zatem towary znajdujące się w spisie z natury będą opodatkowane według stawek 

właściwych dla ich sprzedaży na moment sporządzania spisu, czyli obecnie 23%, 8%, 5%, 

lub zwolnione od podatku. 
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Przykład 1 

 

Na stanie środków trwałych, na dzień likwidacji (2013 rok) posiadasz zestaw komputerowy, 

który zakupiłeś do działalności gospodarczej w 2009 roku za cenę 5 tys. zł. netto z 22% 

stawką podatku VAT. W związku z utratą wartości wyceniasz go na 2 tys. zł. netto, natomiast 

stawka podatku na sprzęt komputerowy wynosi obecnie 23 %. Oznacza to, że w spisie 

z natury wykażesz zestaw komputerowy o wartości 2 tys. zł. wraz z podatkiem należnym 

w wysokości 23%.    

 

Pamiętaj ! 

W przypadku konieczności objęcia spisem z natury towarów (rzeczowych składników 

majątku), których sprzedaż czy przekazanie na potrzeby osobiste korzystałoby ze zwolnienia 

z podatku VAT, przy nabyciu których przysługiwało Ci prawo do odliczenia podatku VAT, 

musisz dokonać korekty podatku naliczonego, jeśli dany towar pozostaje nadal w  okresie 

korekty. (więcej informacji - patrz przykład 2) 

 

Przykład 2 

 

Na stanie środków trwałych, na dzień likwidacji (październik 2013 rok), posiadasz samochód 

osobowy, przy nabyciu którego przysługiwało Ci prawo do odliczenia 60% podatku 

naliczonego (nie więcej niż 6.000 zł). Przekazanie samochodu osobowego, od którego 

miałeś prawo do częściowego odliczenia podatku VAT przy nabyciu, na potrzeby prywatne, 

w związku z likwidacją działalności, wykażesz w spisie z natury ze zwolnieniem pod 

warunkiem, że używałeś go w działalności co najmniej pół roku, od nabycia prawa 

do rozporządzania nim jak właściciel. Ważny jest zatem moment nabycia i przyjęcia 

samochodu do użytkowania oraz jego wartość początkowa na ten dzień, określona zgodnie z 

przepisami podatku dochodowego. W przypadku wartości początkowej samochodu powyżej 

15 tysięcy złotych okres korekty wynosi 5 lat, natomiast w przypadku wartości poniżej 

15 tysięcy okres korekty to 12 miesięcy, np.: w opisanym powyżej stanie faktycznym, 

w przypadku samochodu o wartości początkowej powyżej 15 tysięcy zł, nabytego 

i przyjętego do użytkowania w grudniu 2012 roku, konieczna jest korekta 4/5 podatku, który 

został odliczony przy nabyciu samochodu. 

 

Poniżej, w formie tabeli przedstawiono sytuacje, w których istnieje obowiązek dokonania 

korekty lub jego brak, przy założeniu, że likwidacja działalności miała miejsce w październiku 

2013 roku.  
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Data nabycia i przyjęcia 

samochodu do używania 

Wartość samochodu 

poniżej 15 tysięcy złotych 

Wartość samochodu 

powyżej 15 tysięcy złotych 

2007 rok nie dokonujesz korekty –  

okres korekty minął 

nie dokonujesz korekty –  

okres korekty minął 

2010 rok nie dokonujesz korekty – 

okres korekty minął 

korekta 2/5 podatku 

naliczonego 

grudzień 2012 rok korekta całej wartości 

podatku  

korekta 4/5 podatku 

naliczonego 

styczeń 2013 rok korekta całej wartości 

podatku 

korekta całej wartości 

podatku 

 

Podatek wynikający z korekty wykażesz w deklaracji za ostatni okres prowadzonej 

działalności. 

 

Pamiętaj ! 

Podatnik, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego – do limitu obrotów – nie sporządza 

spisu z natury towarów posiadanych na dzień likwidacji. 

 

 

ZGŁOSZENIE ZAPRZESTANIA EWIDENCJONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KASY 

REJESTRUJĄCEJ 

 

Likwidacja działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy byłeś zwolniony, czy 

opodatkowany podatkiem od towarów i usług, wiąże się także z zakończeniem przez kasę 

pracy w trybie fiskalnym, w związku z czym: 

 

 wykonujesz raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny); 

 składasz w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek 

do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy; 

 składasz wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika 

urzędu skarbowego; 

 dokonujesz przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy 

przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności 

pracownika urzędu skarbowego. 
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Odczyt ten powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci 

fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Raport stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

ZWROT ULGI NA ZAKUP KASY FISKALNEJ  

 

Jeśli przy zakupie kasy fiskalnej, skorzystałeś z ulgi na jej zakup, to w przypadku gdy 

w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: 

 zaprzestaniesz używania kas, 

 nie dokonasz w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego 

przeglądu technicznego przez właściwy serwis, 

 zaprzestaniesz działalności, 

 nastąpi otwarcie likwidacji, 

 ogłosisz upadłość, 

 sprzedaż przedsiębiorstwo lub zakład (oddział), a następca prawny nie będzie 

dokonywał sprzedaży na rzecz „osób prywatnych”  

 

obowiązany będziesz do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup 

kas rejestrujących. 

 

Pamiętaj ! 

Zwracasz całą wykorzystaną przez Ciebie kwotę ulgi. 

 

Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących 

musisz dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie: 

 

 do 25. dnia miesiąca następującego po: 

 miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego 

zwrotu, jeżeli rozliczałeś podatek za okresy miesięczne, 

 kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego 

zwrotu, jeżeli rozliczałeś podatek za okresy kwartalne; 

 do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności 

uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku, gdy korzystałeś ze zwolnienia 

z podatku od towarów i usług. 
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Pamiętaj ! 

Jesteś zobowiązany przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku 

oraz wszystkie dokumenty, związane z tym rozliczaniem (m.in. faktury, kopie dokumentów 

kasowych itp.), do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. co 

do zasady do upływu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności podatku. 

 

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE  

 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2011 

r. nr 177, poz. 1054 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas 

rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363); 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania 

i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 163). 
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Tu otrzymasz szczegółowe informacje: 

 

 

Krajowa Informacja Podatkowa 

 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 

 

Infolinia: 

Z tel. stacjonarnych: 801 055 055 

Z tel. komórkowych: (22) 330 0330 

Z zagranicy: +48 22 330 0330 

 

www.kip.gov.pl 

 

Składanie deklaracji drogą elektroniczną 

 

www.e-deklaracje.gov.pl  

 

Infolinia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

czynna w godzinach od 7.00 do 17.00 

 

Z tel. stacjonarnych: 801 055 088 

Z tel. komórkowych: 22 100 20 79 

 

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 

 

Automatyczny System Informacyjny COT czynny 24 godziny na dobę 

 

Połączenie z Konsultantem COT w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 

18.00 

 

Z tel. stacjonarnych: 801 400 987 

Z tel. komórkowych: 22 560 16 00 

 


