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Oto lista najczęściej zadawanych pytań przez osoby wybierające 

samozatrudnienie. 

 

Jakie dokumenty muszę złożyć, żeby otworzyć firmę? 

Żadnych, wszystko robimy za Ciebie. Wystarczy, że zgłosisz się do nas z dowodem osobistym. 

Załatwiamy wszystkie formalności, czyli wniosek o wpis do CEiDG, rejestrację ZUS i ew. rejestrację 

VAT.  

Czy muszę być VAT-owcem? 

To zależy od kilku czynników, m.in. rodzaju działalności. Nie musisz tego wiedzieć, my wiemy, kto 

powinien być podatnikiem VAT, a kto nie. A co ważniejsze komu się to opłaci.  

Ile kosztuje założenie firmy? 

Od Klientów, którzy korzystają z usług księgowych SafeTax, nie pobieramy żadnych opłat za założenie 

firmy. Wyjątek stanowią opłaty skarbowe od rejestracji VAT (170,00 zł.) i pełnomocnictwa (17,00 zł.), 

które podatnik musi ponieść na rzecz skarbu Państwa. 

Ile kosztują usługi księgowe w SafeTax?  

Nasze ceny należą do najniższych na rynku. Możesz zapoznać się z cennikiem tu: 

http://www.safetax.pl/cennik-ksiegi-podatkowe.htm 

Co powinienem wybrać, księgi podatkowe czy ryczałt? 

To również zależy od kilku czynników, m.in. rodzaju działalności i wielkości obrotów. Ale nie musisz 

tego wiedzieć, ustalimy najkorzystniejszą dla Ciebie formę księgowości.  

Czy będę musiał płacić ZUS? Jeśli tak to ile i w jakim terminie? 

Prawdopodobnie tak, o ile nie jesteś rolnikiem. Przed rozpoczęciem działalności ustalimy czy 

przysługuje Ci obniżony ZUS, czy składki w pełnej wysokości.  

Przypomnienie o płatności ZUS i podatków otrzymasz od nas każdego miesiąca mailem, w SafeTax 

dbamy o Twój komfort. 

Jakie deklaracje będę musiał składać do urzędu skarbowego i ZUS? 

Deklaracje podatkowe i aktualizacyjne do ZUS i Urzędu Skarbowego, składamy za Klienta w ramach 

umowy o świadczenie usług. Nasi Klienci z reguły nie bywają w urzędach, załatwiamy za nich wszelkie 

tego typu sprawy.  
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Nie jestem pewien czy otwierać firmę, czy mogę uzyskać informację od SafeTax? 

Oczywiście. Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji w dni robocze od 8:00 do 18:00 Na wstępnym 

spotkaniu nie pobieramy żadnych opłat za konsultację. Za bardziej złożone analizy pobieramy opłaty 

w wysokości od 50 do 200 złotych ale o ich wysokości zawsze zostaniesz poinformowany wcześniej, 

tak byś mógł zdecydować czy chcesz skorzystać z usług.  

Jak mogę sprawdzić, czy opłaci mi się przejść na samozatrudnienie? 

Najprościej jest skontaktować się z nami. Bezpłatnie sprawdzimy czy to Ci się opłaci, czy nie. 

Co jeśli nie będę wiedział jak wystawić fakturę? 

Nie musisz tego wiedzieć. Za niewielką opłatą możemy wystawiać i wysyłać faktury za Ciebie lub jeśli 

wolisz, nieodpłatnie wyjaśnimy Ci zasady wystawiania dowodów księgowych. 

Czy muszę mieć konto firmowe w banku?  

Zgodnie z prawem powinieneś dokonywać płatności z konta firmowego. Oczywiście oferujemy 

pomoc w założeniu takiego konta.  

Na jaki okres muszę podpisać umowę z SafeTax? 

Nie wymagamy minimalnego okresu trwania umowy, natomiast okres wypowiedzenia umowy to 3 

miesiące. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy zdecydujesz się zamknąć firmę. W takim przypadku umowa 

zostaje rozwiązana z dniem likwidacji działalności, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.  

Czy mogę zażądać kopii składanych w urzędzie skarbowym deklaracji? 

Tak. Klient ma prawo do wglądu we wszystkie dokumenty księgowe swojej firmy. Nieodpłatnie.  

Czy będę musiał płacić za usługi SafeTax jeśli zawieszę działalność? 

SafeTax nie pobiera od Klienta w okresie zawieszenia działalności. Wyjątek stanowią miesiące, w 

których Klient działalność prowadził, a zawiesił ją np. w połowie miesiąca. Wtedy pobieramy opłaty 

jak za normalny miesiąc księgowy.  

Twojego pytania nie ma na liście? 

Zapraszamy do zadawania pytań na adres biuro@safetax.pl Żadnego pytania nie pozostawimy bez 

odpowiedzi. 

 


