
DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA  
- CZYM JEST I JAK JĄ PROWADZIĆ?  

 
 

 
Działalność nierejestrowana – inaczej działalność nieewidencjonowana, jest 
sposobem na to, by postawić pierwsze kroki w biznesie, bez szeregu obowiązków 
administracyjnych i fiskalnych związanych z działalnością gospodarczą. 
Działalność taka może być prowadzona bez konieczności wpisu do CEIDG. 
Działalność nieewidencjonowana jest działalnością na niewielką skalę, dorywczą 
– bez ryzyka, że taka działalność zostanie uznana przez urzędy za działalność 
gospodarczą. 
 

Art.  5  
ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

 
„1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę 
fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym 
miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy 
nie wykonywała działalności gospodarczej. 
2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o 
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we 
wniosku. 
3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w 
danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się 
działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie 
wysokości, o którym mowa w ust. 1. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność 
gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło 
przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1. 



5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy 
spółki cywilnej. 
6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, 
choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych 
towarów, udzielonych bonifikat i skont.” 
 

Co warto wiedzieć o prowadzeniu działalności nierejestrowanej? 

1. Dochody z działalności nierejestrowej są opodatkowane na zasadach 
ogólnych według skali podatkowej i rozliczane w rocznym zeznaniu PIT-
36.  
 

2. Nie można prowadzić działalności nierejestrowej w tych obszarach, w 
których wymagana jest koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru 
działalności regulowanej. Nie można jej też wykonywać w ramach spółki 
cywilnej.  
 

3. Osoba prowadząca działalność nierejestrową ma przede wszystkim 
obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierającej 
sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia. 
Ewidencja taka może być prowadzona nawet w zwykłym zeszycie. Dzięki 
temu można łatwo sprawdzić, czy przekroczony został próg 50% 
wysokości minimalnego wynagrodzenia.  

 
4. Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie otrzymuje numeru 

REGON. Co do zasady nie ma także obowiązku uzyskania numeru NIP. 
Może jednak w sposób dobrowolny wystąpić o nadanie NIP przy pomocy 
formularza NIP-7. 

 

5. W niektórych przypadkach np. w stosunku do osób będących płatnikami 
podatku VAT albo korzystających z kasy fiskalnej, szczególne przepisy 
mogą przewidywać konieczność uzyskania numeru NIP. Przepisy mogą 
nakładać dodatkowe obowiązki, niezależne od wysokości przychodu, które 
należy wykonywać w pewnych branżach nawet w przypadku prowadzenia 
działalności nierejestrowej. 

 



6. Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu prowadzenia 
działalności pozarolniczej, tj. konieczności odprowadzania 
zryczałtowanych składek na ZUS. 

 

7. Osoba prowadząca działalność nierejestrową co do zasady jest zwolniona 
od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od 
towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów 
i usług, opodatkowane VAT – niezależnie od wartości sprzedaży – są m.in. 
usługi prawnicze oraz usługi doradztwa, a także dostawa wyrobów z metali 
sztachetnych, towarów opodatkowanych akcyzą, środków transportu czy 
budynków. 


