JAKIE JEDNOSTKI SPEŁNIAJĄ
DEFINICJĘ JEDNOSTKI
afkrasnicka.pl

MIKRO?

MAJĄCE SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE SPRAWOWANIA ZARZĄDU NA TERYTORIUM RP SPÓŁKI HANDLOWE
(OSOBOWE I KAPITAŁOWE, W TYM RÓWNIEŻ W ORGANIZACJI) ORAZ SPÓŁKI CYWILNE (NIE OSÓB
FIZYCZNYCH), A TAKŻE INNE OSOBY PRAWNE (NIE NBP)

limit sumy aktywów na
koniec roku obrotowego

limit średniorocznego
zatrudnienia w przeliczeniu
na pełne etaty

3 000 000 zł

1 500 000 zł

10 osób
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limit przychodów netto
(bez VAT) ze sprzedaży
towarów i produktów

Warunek

nie przekroczyły dwóch z wymienionych
wielkości w bieżącym i poprzednim roku
obrotowym

limit przychodów netto
(bez VAT) ze sprzedaży
towarów i produktów

limit sumy aktywów na
koniec roku obrotowego

limit średniorocznego
zatrudnienia w przeliczeniu
na pełne etaty

3 000 000 zł

1 500 000 zł

10 osób

Warunki

za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe
z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro
w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie
finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy
przekroczyły dwie z wymienionych wielkości
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MAJĄCE SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE SPRAWOWANIA ZARZĄDU NA TERYTORIUM RP SPÓŁKI HANDLOWE
(OSOBOWE I KAPITAŁOWE, W TYM RÓWNIEŻ W ORGANIZACJI) ORAZ SPÓŁKI CYWILNE (NIE OSÓB
FIZYCZNYCH), A TAKŻE INNE OSOBY PRAWNE (NIE NBP)

ZWIĄZKI ZAWODOWE, ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, IZBY GOSPODARCZE, PRZEDSTAWICIELSTWA
PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH, SPOŁECZNO-ZAWODOWE ORGANIZACJE ROLNIKÓW,
ORGANIZACJE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO, ORGANIZACJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO
RZEMIOSŁA I POLSKIE BIURO UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH

limit sumy aktywów na
koniec roku obrotowego

limit średniorocznego
zatrudnienia w przeliczeniu
na pełne etaty

BRAK

BRAK

BRAK
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limit przychodów netto
(bez VAT) ze sprzedaży
towarów i produktów

Warunek

jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej

limit przychodów netto (bez
VAT) ze sprzedaży towarów i
produktów i operacji
finansowych

limit sumy aktywów na
koniec roku obrotowego

limit średniorocznego
zatrudnienia w przeliczeniu
na pełne etaty

między

BRAK

BRAK

2 000 000 EUR
a
3 000 000 EUR*

Warunek

poziom przychodów za poprzedni rok obrotowy
w określonym przedziale

*przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy
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OSOBY FIZYCZNE, SPÓŁKI CYWILNE OSÓB FIZYCZNYCH, SPÓŁKI CYWILNE OSÓB FIZYCZNYCH
I PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU, SPÓŁKI JAWNE OSÓB FIZYCZNYCH, SPÓŁKI PARTNERSKIE ORAZ
PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU W SPADKU DZIAŁAJĄCE ZGODNIE Z USTAWĄ O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM
PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

limit przychodów netto (bez
VAT) ze sprzedaży towarów i
produktów i operacji
finansowych

limit sumy aktywów na
koniec roku obrotowego

limit średniorocznego
zatrudnienia w przeliczeniu
na pełne etaty

do

BRAK

BRAK

2 000 000 EUR*

Warunki

poziom przychodów
za poprzedni rok obrotowy poniżej limitu
dobrowolnie stosują zasady rachunkowości
określone Ustawą o Rachunkowości

*przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy
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OSOBY FIZYCZNE, SPÓŁKI CYWILNE OSÓB FIZYCZNYCH, SPÓŁKI CYWILNE OSÓB FIZYCZNYCH I
PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU, SPÓŁKI JAWNE OSÓB FIZYCZNYCH, SPÓŁKI PARTNERSKIE ORAZ
PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU DZIAŁAJĄCE ZGODNIE Z USTAWĄ O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM
PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

limit przychodów netto
(bez VAT) ze sprzedaży
towarów i produktów

limit sumy aktywów na
koniec roku obrotowego

limit średniorocznego
zatrudnienia w przeliczeniu
na pełne etaty

BRAK

BRAK

BRAK

jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia
spadku prowadzone były księgi rachunkowe

Warunki
jeżeli na dzień poprzedzający
dzień otwarcia spadku była jednostką mikro

afkrasnicka.pl

PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU DZIAŁAJĄCE ZGODNIE Z USTAWĄ O ZARZĄDZIE
SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

NIE SĄ JEDNOSTKAMI MIKRO W SZCZEGÓLNOŚCI:
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• podmioty działające w oparciu o prawo bankowe oraz inne
instytucje finansowe
• emitenci papierów wartościowych
• organizacje pozarządowe nie będące spółkami kapitałowymi

JAKIE UPROSZCZENIA MOGĄ
STOSOWAĆ JEDNOSTKI
afkrasnicka.pl

MIKRO?

Jednostki w stosunku, do których organ zatwierdzający*
podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego
z zastosowaniem:
• art. 46 ust. 5 pkt 4
• art. 47 ust. 4 pkt 4
• art. 48ust. 3
WYBÓR ZASTOSOWANIA
• art. 48a ust. 3
• art. 48b ust. 4
• art. 49 ust. 4
* np. rada nadzorcza
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MIKRO

art. 46 ust. 5 pkt 4

• uproszczony bilans wg załącznika nr 4 do
ustawy

art. 47 ust. 4 pkt 4

• uproszczony rachunek zysków i strat wg
załącznika nr 4 do ustawy

art. 48 ust. 3

• informacje uzupełniające do bilansu określone
w załączniku nr 4 do ustawy

art. 48a ust. 3

• może nie sporządzać zestawienia zmian w
kapitale (funduszu) własnym

art. 48b ust. 4

• może nie sporządzać rachunku przepływów
pieniężnych

art. 49 ust. 4

• (jeżeli ma obowiązek) może nie sporządzać sprawozdania z działalności, pod warunkiem że w
informacji dodatkowej, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych
• (jeżeli sporządza) może nie wykazywać w sprawozdaniu z działalności wskaźników oraz informacji,
o których mowa w ust. 3 pkt 2.
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MOŻLIWE UPROSZCZENIA DO ZASTOSOWANIA:

UPROSZCZENIA MOGĄ
STOSOWAĆ JEDNOSTKI

MIKRO?
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JAKIE DODATKOWE

JEDNOSTKA MIKRO:
ZWIĄZKI ZAWODOWE, ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, IZBY GOSPODARCZE, PRZEDSTAWICIELSTWA
PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH, SPOŁECZNO-ZAWODOWE ORGANIZACJE ROLNIKÓW,
ORGANIZACJE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO, ORGANIZACJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO
RZEMIOSŁA I POLSKIE BIURO UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH

może dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od środków trwałych według zasad
określonych w przepisach podatkowych
może nie tworzyć biernych rozliczeń międzyokresowych
kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz
pracowników, w tym świadczeń emerytalnych
może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy
wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów
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nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej
i skorygowanej ceny nabycia

JEDNOSTKA MIKRO:
SPÓŁKI KAPITAŁOWE, SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I SPÓŁKI JAWNE LUB KOMANDYTOWE,
KTÓRYCH WSZYSTKIMI WSPÓLNIKAMI PONOSZĄCYMI NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĄ SPÓŁKI
KAPITAŁOWE, SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE LUB SPÓŁKI Z INNYCH PAŃSTW O PODOBNEJ DO TYCH
SPÓŁEK FORMIE PRAWNEJ
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nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej
i skorygowanej ceny nabycia

JEDNOSTKA MIKRO:
POZOSTAŁE

może dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych
od środków trwałych według zasad określonych w przepisach
podatkowych
może nie tworzyć biernych rozliczeń międzyokresowych
kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz
pracowników, w tym świadczeń emerytalnych
może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy
wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w
zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów
oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz
skutki innych zdarzeń
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nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej
i skorygowanej ceny nabycia

JAKIE INNE UPROSZCZENIA
MIKRO?

afkrasnicka.pl

MOGĄ STOSOWAĆ JEDNOSTKI

UPROSZCZENIA DLA JEDNOSTEK NIE OSIĄGAJĄCYCH 2 Z 3 WIELKOŚCI:
- 25 500 000 ZŁ – SUMA AKTYWÓW BILANSU NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO
- 51 000 000 ZŁ – W PRZYPADKU PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I PRODUKTÓW ZA ROK OBROTOWY
- 50 OSÓB – W PRZYPADKU ŚREDNIOROCZNEGO ZATRUDNIENIA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

mogą nie stosować rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych
zasad wyceny, uznawania, metod wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji
instrumentów finansowych
mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

mogą dokonywać kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w
przepisach podatkowych

afkrasnicka.pl

mogą przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu zgodnie z ust. 3 do kosztów
bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu,
niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych

JEDNOSTKA MIKRO:
ZWIĄZKI ZAWODOWE, ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, IZBY GOSPODARCZE, PRZEDSTAWICIELSTWA
PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH, SPOŁECZNO-ZAWODOWE ORGANIZACJE ROLNIKÓW,
ORGANIZACJE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO, ORGANIZACJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO
RZEMIOSŁA I POLSKIE BIURO UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH

• różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie
kapitału(funduszu) podstawowego.
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Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami
a kosztami jednostki mikro:
• zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego –
odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym;
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