CEIDG·1 WNIOSEK 0 WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI
o DZIAt.ALNOSCI GOSPODARCZEJ
W niosek ten slanowi jednoczeSnie zgloszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzedu skarbowego.
W niosek dotyczy osoby fizycznej podlegajqcej wpisowi do Cenlralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej (CEIDG).
Wniosek dolyczy r6wniei aklualizacji danych nieobjetych wpisem do CEIDG,
Przed wypetnieniem nalezy zapoznac sie z instrukcja, Pola wymagane we wniosku 0 nowy wpis
oznaczono na formularzu znakiem (*).

01. Rodzai Wniosku:

o 1 - wniosek 0 wpis do CEIDG
o 2 - wniosek 0 zmiane wpisu w CEIDG; data powstania zrniany
(RRRR-MM-DD):

' __-__

o

3 - wniosek 0 wpis informacji a zawieszeniu dzialalnosci
gospodarczej

o

4 . wniosek 0 wpis informacji 0 wznowieniu dzialalnoSci
gospodarczej
05 - wniosek 0 wykreslenie wpisu w CEIDG

o 03. Dane wnioskodawc
Kobiela []

1. PlcC*:

:

28. Rodzaj dokumentu tozsamosci":
Paszport C
Inny [], podac jaki .
Dow6d osoblsty [J

ME;llczyzna rJ

2b. Seria i nr dokumentu tozsarnosci':
3.PESEL*: . __ ...
.. _
Nie posiadam numeru PESEL CJ

.
5.REGON*:

4.NIP*:
... _ ... _ .. __
Nie posiadam numeru NIP U

_ _ _ ... _

Nie posiadam numeru REGON ::::
7.Irnif; plerwsze":

6.Nazwisko*:

9.lmif; druqle:

8.Nazwisko rodowe:

1.0 ile posiaca)

i0.lmit;! ojca*:

111mi17 matki*:
13.Data urodzenia*:

i2.Miejsce urodzenia":
14.Posiadane obywatelstwa:
Inne:

,

C] poiskie

,

,

,

,......

(RRRR·MMDD)

15, Zgodnie z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 L - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 533 z pozn.zrn.) osoba, ktora sklada Ialszywe
oswiadczerue i zoslala uprzedzona 0 odpowiedziatnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia, podlega karze pozbawienia wolnosci do lal 3.
Uprzedzony 0 ocpowiedzialnosci karnej z art. 233 §6 Kodeksu karnego, oswladczam. iz wobee osoby, kt6rej dolyczy niniejszy wniosek, nie orzeczono
prawomocnie zakaz6w, 0 kl6rych mowa wart. 25 ust. 1 pkt 16-18 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej w zakresie
dzialalnooci gospodarczej objt;!lej wpisem W Cenlralnej Ewidencji j Informacji 0 Dzialalnosci Gospodarczej*

fJ - tak, skladsm oswtadczenie

0 - nie skladam oswiadczenia

03.1. Jestem cudzoziemcem, 0 kt6rym mowa wart. 13 ust. 2 0, ust. 4 [J ust. 5 CJ ustawy
gospodarczej.
03.2. Dane dokumentu potwierdzajqcego status cudzoziemca:
1. Data wydania dokumentu:

2. Sygnatura dokumentu:

0

swobodzie dzialalnosci

3. Organ wydaj"lcy dokument:

(RRRR-MtvWD)

004. Adres mleisca zamieszkania wnioskodawc
1.Kraj*:

2WojewOdzlwo:

3.Powiat:

5.Miejscowost:

6.Ulica:

9.Kod pocztowy:

to.Poczta:

4.Gmina:

7.Nr rueruchornosci/domu:

8.Nr lokalu:

11.0pis nielypowego miejsca:

o 05. Adres miejsca zameldowania wnioskodawc

(jesli inny nit w rubryce 04):

brak miejsca zarneldowania I.J

1.Wojew6dztwo:

2.Powiat:

3.Gmina:

4.MiejscQwosc:

5.Ulica:

6.Nr nieruchomoscildomu:

8.Kod pocztowy

7.Nr lokalu:

9.Poczta:

o 06. Firma przedsiebiorcy, kt6rego wniosek dotyczy* (nazwa firmy musi zawierac Imi~ i Nazwisko przedsiebiorcy):
n

06.1. Przewidywana liczba pracujqcych*: .......

CEIDG-1

C 06.2. Przewidywana liczba zatrudnionych':

_1 -

J(\U>:I.XJ:!
S'tUl:,..

\,t.

..
42 6724133
602312082 adexsC@wp.pl

Przewaiajqcy*:

[J 06.3. Rodzaje dzialalnosct gospodarczej symbol (5-znakowy) wg PKD 2007

1.

[J

2. -5.

~.-

~~-

._---~---

8.

-------

--

Wykreslenie [J

3.

0

6.

Wykreslenie

Wykreslenie [J

~-

-- ---

-

---~---

9. -- -- --,

-~

-

4.

--------

Wykreslenie

Wykreslenie [J

7.

-- --

Wykreslenie [J

Wykreslenie []

Kontynuacja w zalacznikuCEIDG-RD IJ

-- -

-_.

o

o 07. Nazwa skr6cona:

08. Data rozpoczecla
dzlatalnosci":

- - -

-

--

(RRRR-MM-DD)

o

0

0

Wykreslenie

- -- -

09. Dane do kontaktu:

1. Numer telefonu:

2. Adres pocztyelektronicznej*:

3. Numer faksu:

4. Strona WWW*:

10. Gt6wne mielsce wvkonywania dzlalalnoscl gospodarczej:
[] 10.1. Adres qf6wneqo mieisca wykonywania dziatalnosci gosDodarczei(iesli iest innv nit oodanv w rubrvce 04.}*:
1W ojew6dztwo:

2.Powiat:

3.Gmina:

4.MiejscowoSc:

5.Ulica:

6.Nr nieruchomosci/dornu:

8.Kod pocztowy:

17.Nr lokalu:

19.poczta:

10. Opis nietypowego miejsca:

[] 10.2. Adres do doreczeri (iesli iest innv niz nodanv w rubrvce 10.1):
1.Adresat:
2.Wojew6dztwo:

3.Powiat:

4.Gmina:

5.Miejscowosc:

6.Ulica:

7.Nr nieruchornosci/domu:

9.Kod pocztowy:

Is.Nr lokalu:

11.Skrytkapocztowa:

11o.poczta:

11. Dodatkowe miejsce wykonywania dzlalalnosc! Qospodarczej:
11.1. Numer identyfikacyjny REGON:

--------- -

-\

- - --

Wykreslenie

u

11.2. Nazwa jednostki lokalnej:
[] 11.3. Adres dodatkowego miejsca wykonywania dzialalnosci gospodarczej:
12.w ojeW6dztwo:

1. Kraj:

13.POWiat:
6.Ulica:

5.Miejscowosc:
9.Kod pocztowy:

14.Gmina:
7.Nr nieruchomoscirdornu:

Is.Nr lokalu:

110.poczta:

11.0pis nietypowego miejsca:
12. Wskazany adres dotyczy miejsca wykonywania dzlalalnoscl przez :

[J przedsiebiorce

rJ

o 11.4. Przewidywana liczba pracujacych: .........
[J

II 11.5. Przewidywana liczba zatrudnionych: ............

11.6. Data rozpoczecia dzialalnosci jednostki
-- -

._- -

._,---

-,-~.-

-

sp6lklilcywilnq, w kt6rej przedsiebiorca uczeslniczy

11.7. Jednostka samodzielnie bilansujaca [] Tak [I Nie

[J

--~

(RRRR-MM-DD)

[--1 11.8. Rodzaje dzialalnosci gospodarczej wykonywanej w tej lokalizacji symbol (5- Przewazajacy':
C'-] 1.
znakowy)wg PKD 2007
._----

Wykreslenie LJ

3.

_- -

Wykreslenie [J

6.

2. --

--.-

-- _.,,-

5.

--

-

~

..

-

~~.-

-- -

--~----~-

Kolejne miejsca wykonywania dzialalnosci gospodarczej

W

.



Wykreslenie [J

4.

Wykreslenie [.J

Kontynuacja w zataczruku CEIDG-RD [ :

zaraczniku CEIDG-MW 0

-2

.

-.0-

__

__

__

__

Wykreslenie lJ

13.1.
1)
!?)
3)

Oswladczam. ze:
moje sprawy prowadzi jednostka terenowa KRUS: , .... " . ......
chce kontynuowac ubezpieczenie spoleczne rolnik6w: C Tak
w poprzednim roku podatkowym:

,

...........................................



-

012. Data powstania obowlazku opJacania skJadek ZUS (RRRR-MM-DD):
10 13. Dane dla potrzeb KRUS:

. . .. . .. .... . . .. . ... . . . .. . . . . .......

a) prowadzilem(am) pozarclnicza dziatalnosc gospadarcz'l: C Tak [] Nie
b) wsp6tpracowalem(am) przy prowadzeniu pczarolniczej dzialalnosci gospodarczej: C Tak [] Nie
4)
zaswiadczenle wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego 0 nie przekroczeniu kwoty naleinego pcx:tatku dochadowego ad przychad6w z
pozarolniczej dziaialnosci gospodarczej za poprzedni rok podatkowy:
a) z.lotylem(am) we w!aSciwej jednostce terenowej KRUS: 0 Tak U Nie
b) skladam wraz z niniejszym wnioskiem: [J Tak [J Nie
c) zjoi~ we wlaseiwej jednostce terenowej KRUS w terminie 14 dni od dnia rozpoczecta prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci gospcdarczej w
rozumieniu ustawy 0 ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w: [] Tak D Nie
5)
organem podatkowym wlasciwym do rozliczenia podatku dochodowego od przychod6w z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej za poprzedni
rok podatkowy jest ........................................... ...................................................... . . ... . . . . ... . .... . . . ...... ...
13.2. Oswiadczarn, ze przekroczylem(am) kwotl? naletnego podatku dochcx:towegood przychod6w z pozarolniczej dzialalncsci gospodarczej za
poprzedni rok podatkowy: C Tak D Nie

o 14.lnformacia 0

zawieszeniu wvkonywania dziaJalnosci gospodarczei:

1. Data rozpoczecia zawieszenia:

2. Przewidywany okres zawieszenia do dnia:

-"._--_.- - - - -......,--........

-~---_.

- --- - ----

(RRRR-MM.DD)

(RRRR·MM-OD)

3 Oswiadczarn, ze w okresie zawieszenia nie b~~ zatrudnia/(a) pracownik6w w ramach zawieszanej dzialalnosci; (J

1015. Informacja

wznowieniu wykonywania dzlatalnoscl gospodarczej:

0

1. Data wznowienia dzialalnosci gospodarczej (RRRR-MM-DD):

ro

16. lnformacia

-- ...... - --.-.

..



zaprzestaniu wykonywania dzlafelnoscl gospodarczej:

0

1. Data zaprzestania dzialatnosci gospodarczej (RRRR-MM-DD):

- - .............
10 17. Informacia dotvczaca naczelnik6w urz~d6w skarbowych:
17.1. Naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy do spraw ewidencji
podatnik6w:
1) aktuatny": ...... " ............. ....

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

17.2. Aktualny naczelnik urzedu skarbowego wtasciwy w zakresie padatku
dochodowego ad osob fizycznych Geieli inny nii w rubryce 17.1.):

•

.......................................................................... ..... ... .. . . ..... .

2) poprzedni: .............................................

10 18. Oswiadczam, ze I odatek dochodowy od osob fizycznych bede oplacac w formie*:
1. na zasadach og61nych 0

2.liniowy U

[J
o 19. Forma wDtatv zatlczkl":
o 20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej*:
Miesi~czna

1. ksiWi rachunkowe [J
3. inne eWidencje

4. karty podatkowej (.]

3. ryczaltu od przychod6w ewidencjonowanych r.:J

dolaczarn wniosek PIT-16 []

U Kwartalna

1 Uproszczona

1•••

2. podatkowa ksil19a przychod6w i rozchod6w U
4. nie jest prowadzona 0

n

021. Dane podmiotu prowadzaceqo dokumentacje rachunkowa wnioskodawcy:
1. Firma:
2. NIP:

o

22. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy:

.est taki sam iak w rubryce:
1.Kraj:

04. u

05 D

11. i ;

10. U
3.Powiat:

2.Wojew6dztwo:

5.MiejscowoSC:

6.Ulica:

9.Kod pocztowy:

1o.Poczta:

4.Gmina:
7.Nr nieruchomoSci/domu:

18.Nr lokalu:

] 23. Prowadze zaktad pracy chromonej U

o 24. Prowadze zagraniczne przedslebiorstwc drobnej wytworczosci 0
J 25. Prowadze dziatalnosc gospodarczC( wytC(cznie w formie spoJki/spoJek cywilnych [J
'-.l Nie zawartem um6w sp6lek cywilnych
026. Jestem wspotntktem sp6tkilspotek cywilnych*:
1. NIP sp6!ki:

C 3. Zawieszam dzialalnosc w sp6lce od dnia:

2. REGON sp6lki:

_.-.

-- - - - - .- 

(RRRR·MM-OO)

C 4. Przewidywany okres zawieszenia dzialalnosei w sp6lce
do dnia:

~

- -- --

- -- -

LJ 5 Nie jestem wsp61nikiem w sp6lce ad
dnia:

(RRRR-MM .001

- - - -

--

-



-

(RRRR·MM·OD)

_.

C 6 Wznawiam dzialalnosc w spolce ad dnia:

-

-

-- - -

..

(RRRR·MM-OD)

-- -

Kontynuacja w zalqczniku CEIDG-SC D

o

27. Informacja

0

maJzenskiej wsp61nosci majC(tkowej*:

1. lCjczy mnie z mali:onkiem wsp61nosc majCjtkowa:

,J Tak
D Nie

-3

C"I 2. Malieriska wSpOlnosc maj'ltkowa ustala dnia:

--------- - ...

~-

---_.

-

(RRRR-MM·DD)

28. Dane identvfikacyjne rachunk6w bankowych wnioskodawcy:
D 28.1 Rachunek bankowy zwi(lzany z prowadzeniem dzfatalnoscl gospodarczej:
2Pelna nazwa banku (oddzialu):

1.Kraj siedziby banku (oddzialu):
3.Posiadacz rachunku:
i4.Nr rachunku (26 znak6w):

.-

.

l

-

~

I

...

~

Kontynuacja w zalaczniku CEIDG-RB

6. Rachunek, na kt6ry dokonywany bedzie zwrot podatku u

0

5.Likwidacja

U

o 28.2. Osobisty rachunek bankowy (ruezwiazany z prowadzeniem dzialalnasci gospodarczej)
2.Pelna nazwa banku (oddzialu):

1.Kraj siedziby banku (oddzialu):
3.Posiadacz rachunku:
4.Nr rachunku (26 znakow):

- -

0

5.Rezygnacja

-_._----

r
LJ 29. lntormacja 0 numerach identyfikacYJnych uzyskanych w innych krajach dla celow podatkowych IUb
ubeznieczen soolecznvch:

~.

- -

-~-------_.

1. Kraj:

3: Typ:

12: Nr:

Podatkowy :J
Ubezpieczeniowy 0

Kontynuacja w zaraczruku CEIDG-RB

o 30. Udzielifem petnomocnictwa do prowadzenia moich spraw: (rnozna wypelniac od 0101.2012)
Wykreslenie wpisu 0 pelnornocniclwie z CEIDG
o 30.1. Dane pelnomocnika:

C

1. Nazwa firmy pelnomocnika

Pelnomocnik jest osoba prawna U
2.lmi~:

3. Nazwisko:

4. PESEUKRS:

16. NIP:

r:-j

._.

.

..

7. Obywatelstwa: ... ..... . ........ " ...

-

-

-

5. Data urodzenia (RRRR-MM-DD):

-

..

...... - .....

o 30.2. Adres miejsca zamieszkania lub wykonywania dzialalrtosc] gospodarczej lub siedziba pelnomocnika:
3.Powiat:
4.Gmina:
1.Kraj:
12.W oiewooztwo:

5.Miejscowosc:

6.Ulica:

9Kod pocztowy:

10.Poczta:

7.Nr nierucbornosci/domu:

18.Nr lokalu:

11.0pis nietypowego rniejsca

o

30.3. Adres petnomocnika do doreczen: (jezeli inny
1.W ojew6dzlwo:
2.Powiat:

nit w rubryce 30.2.)
3.Gmina:

5,Ulica:

4.Miejscowosc:
a.Kod pocztowy:

6,Nr nieruchornosci'domu;
1O.Skrytka pocztowa:

!9.poczta:

11.Adres poczty elektronicznej:

rNr lokalu:

12.S1rona WWW:

Kontynuacja w ZalqCLfliku CEIDG-PN

030.4. Zakres pelnomocnictwa:
.. .. , ... . . . . . ., ................. ................. ......................... , .............................................................. ...................
..............

"

,

. ........

............... - ....................... , ... " ........ ....... , ............................... . ....... ...... .. ... , ...... ....... ............ .... ..

......... .......... .
...........
............. - .. , . ............. ..- ..... .............
W zakresie rejestru CEIDG petnomocnictwo obejmuje nastepujace czynnosci:
zmiana wpisu w CEIDG
U wpis intormacji w CEIDG 0 zawieszeniu wykonywania cziatalnnsci gospodarczej
:J wpis informacji w CEIDG 0 wznowieniu wykonywania dzialalnosci gospodarczej
'.I wniosek o wykreslenie wpisu w CEIDG
,:..1 prowadzenie spraw za posrednictwern punktu kontaktowego

..... - .......

.........

.. . ................

...... .....

.

...

::1

o

31. Dolaczarn nastepujace dokumenty: (podao

U CEIDG"RD. ..

r:

CEIDG·SC

52!.

..... 5Z\.

[:i CEIDG-MW

r

CEIDG-PN

liczbe formularzy)

.... szt.
... szt.

Miejscowosc i data zlozenia wniosku

l.i CEIDG-RB

,. szt.

IJ Inne ..... szt.

Wlasnorl?czny podpis wnioskodawcy/pelnomocnika

-4

.

