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ROZDIAŁ I Podstawowe informacje o działalności nierejestrowanej 
1.1 Podstawa prawna instytucji działalności nierejestrowanej. 

1.1.1 Definicja działalności nierejestrowanej w ustawie Prawo przedsiębiorców. 

1.1.2 Inne definicje działalności gospodarczej. 

1.1.3 Cechy działalności gospodarczej. 

1.2 Warunki dotyczące rozpoczęcia prowadzenia działalności nierejestrowanej. 

1.3 Zasady ewidencji i fakturowania działalności nierejestrowanej. 

1.4 Działalność nierejestrowana a podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 1.4.1 Jak rozliczyć dochód uzyskany z prowadzenia działalności nierejestrowanej? 

 1.4.2 Koszty prowadzenia działalności nierejestrowanej. 

1.5 Działalność nierejestrowana a podatek od towarów i usług. 

1.6 Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna. 

1.7 Działalność nierejestrowana a usługi. 

 1.7.1 Rodzaje umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej. 

 1.7.2 Działalność nierejestrowana a umowa zlecenie. Co z ubezpieczeniem? 

1.8 Działalność nierejestrowana a sanepid. 

1.9 Działalność nierejestrowana a odpowiedzialność cywilna sprzedawców niezarejestrowanych w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

1.10 Działalność nierejestrowana a praca na etacie. 

1.11 Pułapki w działalności nierejestrowanej. 

Rozdział II Macierzyństwo a działalność nierejestrowana 
2.1 Ciąża a działalność nierejestrowana. 



2.2 Działalność nierejestrowana, a urlopy związane z rodzicielstwem 

2.2.1 Urlop macierzyński a działalność nierejestrowana. 

2.2.2 Praca na etacie, urlop macierzyński i działalność nierejestrowana? 

2.2.3 Urlop wychowawczy a działalność nierejestrowana. 

2.2.4 Działalność nierejestrowana a urlopy związane z rodzicielstwem – podsumowanie. 

2.3 Działalność nierejestrowana a świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe). 

2.4 Działalność nierejestrowana a świadczenie pielęgnacyjne. 

2.5 Działalność nierejestrowana a status osoby bezrobotnej. 

2.6 Minusy łączenia działalności nierejestrowanej z macierzyństwem. 

2.7 Plusy rozpoczęcia prowadzenia działalności nierejestrowanej w czasie urlopów związanych z 
rodzicielstwem. 

Rozdział III Wywiady 

4.1 Wywiad z mecenas Kingą Konopelko (Sklep onilne). 

4.2 Wywiad z mecenas Katarzyną Krzywicką (RODO w działalności nierejestrowanej). 

4.3 Wywiad z mecenas Aleksandrą Kasińską-Skibą (kontrola działalności nierejestrowanej). 

Rozdział IV Mini kazusy, czyli pytania od czytelników 

Rozdział V Od działalności gospodarczej do nierejestrowanej 

5.1 Jak zakończyć działalność nierejestrowaną? Kiedy zarejestrować działalność gospodarczą? 

5.2. Jak zarejestrować działalność gospodarczą? 

5.2.1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych – co warto wiedzieć? 

5.2.2 Urząd Skarbowy – co warto wiedzieć? 

5.2.3 Opodatkowanie działalności gospodarczej – co warto wiedzieć? 

5.3 Urlop wychowawczy na etacie a działalność gospodarcza – co warto wiedzieć? 

5.4 Ulga na start a macierzyństwo. 

5.4.1 Dlaczego ulga na start jest niekorzystna dla kobiet, które planują lub spodziewają się 
dziecka? 

5.4.2 Wątpliwości i minusy związane z ulgą na start – co warto wiedzieć? 

5.4.3 Rezygnacja z ulgi na start i mały ZUS – co warto wiedzieć? 

5.4.4 Ulga na start, a prawa przedsiębiorczej kobiety, która już jest mamą – co warto 
wiedzieć? 

5.5 Urlop wychowawczy dla mam prowadzących działalność gospodarczą – czy jest możliwy? 



5.5.1 Prawo mamy do objęcia ubezpieczeniem społecznym – co warto wiedzieć? 

5.5.2 Jakich formalności musi dokonać mama, aby skorzystać z urlopu wychowawczego dla 
przedsiębiorców? 

5.5.3 Urlop wychowawczy a działalność gospodarcza – podsumowanie. 

Zakończenie 

 Krótka historia powstania e-booka. 
 Jak pogodzić macierzyństwo z prowadzeniem działalności nierejestrowanej? 

Bibliografia, podstawa prawna 

Prezenty (dodatki, załączniki do pobrania) 
 


