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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wady i zalety sp. o.o. JDG czy spółka z o.o.* 

 Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) 
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niskie koszty założenia działalności odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania związane z 
prowadzeniem działalności 

W przypadku ewentualnych 
problemów finansowych przy 
JDG odpowiadamy także 
prywatnym majątkiem np. 
komornik upomni się także o 
mieszkanie, samochód który 
nie był wykorzystywany przy 
działalności. 

szybkie założenie i likwidacja działalności odpowiedzialność osobista w przypadku sporu z pracownikiem/pracownikami  

możliwość wyboru spośród wszystkich form opodatkowania (skala podatkowa 17% do 
85 tys. dochodu, 32% powyżej tej kwoty; podatek liniowy 19%; ryczałt; karta 
podatkowa) 

ograniczone zasoby majątkowe  

jednokrotne opodatkowanie (patrz wyżej) istnienie i rozwój firmy oparte na jednej osobie  

elastyczność w podejmowaniu decyzji dot. firmy opodatkowanie dochodu „należnego” a nie otrzymanego  

uzyskiwane dochody nie są jawne dla ogółu (nie dot. US) możliwa mała wiarygodność dla potencjalnego kontrahenta  Dane finansowe nie są 
publikowane. W zależności od 
charakteru działalności może 
to być wadą jak i zaletą 

możliwość korzystania z ulg podatkowych i rozliczania z małżonkiem brak możliwości utworzenia fili/oddziałów  

możliwość korzystania do 36 m-cy z tzw. małego ZUS dla nowych działalności po 36 m-cach pełne składki ZUS (obecnie w wysokości 1380, 18 zł/m-c, w tym 
zdrowotne i społeczne) 

Mały ZUS. Trzeba spełnić 
określone warunki 

łatwość korzystania ze środków firmowych/prywatnych  problemy w przypadku śmierci właściciela Wystarczy przelew aby wybrać 
pieniądze z konta firmowego 

uproszczona i względnie tania księgowość mała elastyczność restrukturyzacji kosztów w kontekście dochodu z działalności, co 
może przejawiać się większym podatkiem 

Uproszczona księgowość ze 
względu na koszty może być 
ZALETĄ, jednak ze względu na 
brak możliwości szczegółowej 
analizy przychodów, czy też 
wyodrębnienia kosztów przy 
sprzedaży/usług rozproszonych 
to będzie WADĄ 
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możliwość odliczania od podatku zryczałtowanej składki ZUS zdrowotnej (składka w 
2021 r. to 381,81 zł/m-c), a odliczamy 328,78 zł 

Założenia Polskiego Ładu: zamiast zryczałtowanej składki zdrowotnej w 
wysokości 381, 81 zł w 2021 r. założenia programowe Polskiego Ładu przewidują aż 
9% składki zdrowotnej od dochodu i brak możliwości jej odliczenia 

Założenia Polskiego Ładu nie 
przewidują możliwości 
odliczania składki zdrowotnej 
Ponadto zamiast 381, 81 zł 
będzie ona w wysokości aż 9% 
od dochodu (co zmieni składkę 
zdrowotną na dużą WADĘ przy 
JDG). Osoby mające dochód 
powyżej 5 tys. będą do tego 
programu dokładać 

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) 
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niskie koszty założenia poprzez system internetowy S24 (koszt 350 zł) minimalny próg pieniężny do założenia spółki 5000 zł  

wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania powstałe w wyniku 
prowadzenia działalności 

możliwe ryzyko członków zarządu Zarząd może uniknąć 
odpowiedzialności ogłaszając 
upadłość spółki w 
odpowiednim czasie np. gdy 
spółka ma kłopoty finansowe 

brak opłacania składek ZUS (oszczędności w wysokości 1381, 81 zł/m-c) podwójne opodatkowanie dochodów (spółka płaci podatek CIT 9% a w przypadku 
wypłaty dywidendy wspólnicy płacą dodatkowo podatek PIT 19%) 

Brak składek wyłącznie przy co 
najmniej dwóch wspólnikach i 
odpowiedniej konstrukcji 
umowy spółki. Przy 
odpowiedniej restrukturyzacji 
kosztami spółka będzie płacić 
tylko podatek CIT 9% co będzie 
jej ZALETĄ. 

możliwość pozyskania kapitału poprzez włączenie nowego wspólnika, czy sprzedaż 
udziałów 

niezbędne podejmowanie uchwał  

w określonych branżach większa wiarygodność i prestiż dla kontrahentów  pełna ekspozycja majątkowa spółki Dane za okres sprawozdawczy 
są publikowane w formie 
elektronicznej 

możliwość tworzenia oddziałów umowy z członkami zarządu  

łatwiejsza sukcesja w razie śmierci kluczowych osób brak możliwości dowolnego wypłacania środków z konta firmowego  

możliwość zaciągania kredytów czy leasingu na firmę a nie na osobę prywatną, jak w 
przypadku JDG (spółka posiada osobowość prawną) 

koszt prowadzenie pełnej księgowości Przy rozbudowanym 
przedsięwzięciu prowadzenie 
pełnej księgowości może być 
ZALETĄ ze względu na pełną 
analitykę kosztów i 
przychodów np. przy kilku 
obiektach/usługach 
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możliwość wypłaty wynagrodzenia członków zarządu opodatkowanego wyłącznie 
podatkiem 19% 

księgowość powinna być prowadzona wyłącznie przez osoby/podmioty posiadające 
odpowiednie doświadczenie w rozliczaniu spółek z o.o. stąd samodzielne rozliczanie 
spółki nie jest korzystnym rozwiązaniem, chociażby ze względu na ciągłą zmianę 
przepisów 

 

elastyczność przy restrukturyzacji kosztów w kontekście dochodu z działalności, co 
może przejawiać się wyłącznie 9% podatkiem CIT dla spółki np. umowa najmu, 
umowa zlecenia tzw. koszty w firmie 

wysokie koszty likwidacji spółki Wskazana konsultacja z 
doradcą podatkowym, lub 
wykwalifikowanym biurem 
księgowym obsługującym 
spółki z o.o. 

Posumowanie: 

Jak wynika z powyższego skróconego zestawienia wad i zalet - spółka z o.o. nie jest dla każdego. Aczkolwiek daje sporo większe bezpieczeństwo majątku prywatnego, czy majątku firmy. Ponadto przy odpowiedniej 
konstrukcji umowy spółki i odpowiedniej restrukturyzacji kosztów, może być znacznie korzystniejsza finansowo niż JDG. Jednocześnie przy JDG ryzyko finansowe jest znacznie większe. Każdorazowo należy dokonać 
indywidualnej oceny zalet i wad prowadzenia działalności zarówno jako jednoosobowa działalność gospodarcza, czy też jako spółka z o.o. Z pewności przeprowadzić należy także analizę/symulację prognozowanych 
kosztów i przychodów z działalności, co z pewnością powinno mieć  także wpływ na formę prowadzonej działalności. Biorąc pod uwagę natomiast obecne założenia Polskiego Ładu, które przewidują dla JDG, aż 9% składki 
zdrowotnej od dochodu i brak możliwości jej odliczenia, wydaje się że prowadzenie działalności w formie JDG jest coraz mnie korzystne i przedsiębiorcy będą skłaniać się do prowadzenia działalności w formie spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością lub szukać innych rozwiązań. 

 
*materiał przygotowany wyłącznie do celów szkoleniowych. W celu wybrania odpowiedniej formy prowadzenia działalności, czy formy prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych, zasadnym jest skontaktowanie się z wyspecjalizowanym biurem rachunkowym, które współpracuje z prawnikiem, 
doradcą podatkowym, czy też notariuszem.  

 

Zapraszamy do współpracy 

 

Biuro rachunkowe 
Wilwor Group sp. z o.o. sp.k. 
Warszawa 
tel. 22 646 46 40 
www.wilwor.pl 
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