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KARTA USŁUG
1) WPIS DO CEIDG
2) ZMIANA WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3) ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
4) ZGŁOSZENIE WZNOWIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
5) ZGŁOSZENIE ZAPRZESTANIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
- ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
Podstawa prawna
(Dz.U. z 2007r. , Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej
( Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1808 z późn.
zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z
późn. zm.)
Wymagane
dokumenty

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu
skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych
nieobjętych wpisem do CEIDG.
Rubryki i pola podlegające wpisowi do CEIDG, zostały określone w art. 25
ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Są to:
− firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
− data urodzenia przedsiębiorcy;
− numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
− numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
− informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i
innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
− oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy,
adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest
wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca

wykonywania działalności i oddziału,
jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi
przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju,
o ile to w danym przypadku możliwe;
− adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej,
o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis
do CEIDG;
− data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
− określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie
z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
− informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
− numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny
REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich
spółek
Opłaty

Zgłoszenie wpisu do CEIDG/ zmiany / zawieszenia / wznowienia /
zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Miejsce składania
dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05 –1 40 Serock,
sekretariat - pok. 24 w godz. pon. 8.00 – 18.00, wt. – ptk. 8.00 - 16.00

Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.ceidg.gov.pl
Uwagi
Termin załatwienia Wpis dokonywany jest nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu
wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
sprawy
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia
wniosku o wpis.
nie przysługuje
Odwołanie
Referat Spraw Obywatelskich , pok. nr 1
Sprawę załatwia
Małgorzata Popowicz – inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
Marzena Wrocławska– inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów
osobistych
tel. (022) 782-88-35
pon. w godz. 8.00 – 18.00, wt. – ptk. w godz. 8.00-16.00.
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