WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW !!!
Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania
wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest
dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego
wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania,
przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem
identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego NIP powinien we wniosku o wpis
do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności
gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy
w CEIDG automatycznie.
Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem identyfikacyjnym w CEIDG
oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z administracją podatkową jest numer
NIP.
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby,
której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia
działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie
działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi
działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Przedsiębiorca
może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu
widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe,
ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i
wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.
Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od
dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego
zaprzestania
wykonywaniadziałalnościgospodarczej.
W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania
działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza
niż data złożenia wniosku.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce
cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich
spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może
zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie
wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez
wszystkich wspólników.

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać
w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest
jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA. Natomiast jeśli
osoba ta posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, powinna ona samodzielnie ustalić rodzaj
swoich ubezpieczeń do których dokonuje zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie
udzielają jednostki ZUS. Ponadto w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby,
należy dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania
tego obowiązku.
Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień
rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym
właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi
170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego tytułu z należnych
podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż
nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Podatek (PIT) jest rozliczany
z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika. W przydatku podmiotów
rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – urzędem skarbowym
w którym należy rozliczać ten podatek jest urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki.
Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku
od towarów i usług (VAT) jest miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu
tym podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer
REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/. Urzędy statystyczne wydają na
żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.
Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o
nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w
innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w
przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Po
założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za
pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1. Z wyłączeniem tej sytuacji przedsiębiorca
może korzystać z rachunku osobistego lub rachunku w SKOK.
Gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, należy spodziewać się kontaktu z Państwową
Inspekcję Pracy www.pip.gov.pl oraz Sanepid www.gis.gov.pl. Nowelizacja Kodeksu pracy od dnia
17 stycznia 2013 r. zwalnia pracodawców z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i
Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej
działalności. Inspekcje pozyskują te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru
kont płatników, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty wykonujące
działalność leczniczą nadal muszą samodzielnie zgłosić się do Sanepid.

