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CEIDG-1 o wpis, zmianę,
zawieszenie, wznowienie
i wykreślenie wpisu z CEIDG
/karta usług/

Karta informacyjna
Opis sprawy/zadania

Przekazywanie danych do
Działalności Gospodarczej

Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

Kogo dotyczy

Osób fizycznych

Wymagane dokumenty

Wniosek CEIDG-1 i stosowne załączniki, o ile wynika to z charakteru sprawy
i z instrukcji we wniosku (przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 prosimy
zapoznać się z instrukcją dostępną na stronie www.ceidg.gov.pl)
W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika,
pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku
Wniosek przesłany do Urzędu Gminy Zawoja listem poleconym powinien być
opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

Formularze/wnioski
do pobrania

Referat Organizacji i Spraw Społecznych – pokój 1
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
Strona internetowa Urzędu Gminy – http:// zawoja.ug.pl/

Opłaty

Nie obowiązuje

Jednostka/osoba
odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Społecznych
Katarzyna Kudzia – pokój 1
Email: k.kudzia@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 101
Fax. (33) 8775-015
Godziny pracy: poniedziałek-środa- czwartek 7.007.00-16.00 piątek 7.00- 14.00

15.00,

wtorek

Miejsce składania
dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9

Termin załatwienia
sprawy

Organ Gminy przesyła CEIDG – 1 do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia
otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku. Udostępnienie danych przez
Ministra Gospodarki – niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu. Dokument potwierdzający dokonanie
wpisu dokonanej przez przedsiębiorcę będzie możliwy do pobrania i wydruku
na stronie www.ceidg.gov.p w zakładce wyszukiwarka przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (t.j. Dz. U.

z 2021 r. poz. 1641,2105 z poźn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735.),
art. 17 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców ( Dz. U.
z 2021 r. poz. 162.),
art. 8 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców ( Dz.U.
z 2020 r. poz. 2296).
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe
informacje

CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG
niezbędne
dla
uzyskania,
zmiany
albo
wykreślenia
wpisu
w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON),
zgłoszenia
identyfikacyjnego
albo
aktualizacyjnego,
o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i
płatników,
zgłoszenia
płatnika
składek
albo
ich
zmiany
w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia
oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz złożenia
oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania
w formie karty podatkowej, zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego,
o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub
innych środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w
dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika
urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu
informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do:
1) Głównego Urzędu Statystycznego,
2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
— wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.
Do obowiązku Przedsiębiorcy należy złożenie wniosku:
- o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych;
- o zawieszenie wpisu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia działalności;
- o wznowieniu wpisu najpóźniej w dniu wznowienia działalności
gospodarczej;
- wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania
wykonywania działalności gospodarczej.

Opracował: Katarzyna Kudzia data 13.12.2021 r.
Zatwierdził: Danuta Lasa data 13.12.2021 r.

