Urząd Gminy w Krzemieniewie
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU CEIDG-1
Wniosek został złożony w dniu ………………………………………………...........
przez przedsiębiorcę ………..….……………………….…….….……………….….
Adres do doręczeń …...…………………………………………………….………...
Przedmiot wniosku: 
□ wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
□ wniosek o zmianę wpisu do CEIDG
□ wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
□ wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
□ wniosek z informacją o zaprzestaniu prowadzenia działalności lub z informacją o niepodjęciu działalności

Załączniki:	
□ CEIDG-RD szt……	□ CEIDG-RB szt…..	□ CEIDG-PN szt……	□ CEIDG-MW szt…..	
□ CEIDG-SC szt…..	□ CEIDG-POPR szt…..
□ ZUS - ZUA szt….	□ ZUS – ZZA szt….	□ ZUS - ZCNA szt….	□ ZUS - ZWA szt….
□ ZUS - ZIUA szt….	□ PIT-16 szt….		□ VAT-R szt….
Termin rozpatrzenia wniosku
Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2020 poz. 2296 ze zm.) - nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku papierowego następuje przesłanie wniosku w formie elektronicznej do CEIDG, pod warunkiem, że wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.
Jeśli wniosek będzie niepoprawny wnioskodawca zostanie wezwany przez organ gminy - w trybie art. 10 ust. 6 ww. ustawy – do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Środki odwoławcze
Przyjęcie wniosku, przekształcenie go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie. 

Pouczenie
Zgodnie z art. 15 ustawy o CEIDGiPIP przedsiebiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:
-	zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany następujących danych ewidencyjnych: 
imię i nazwisko, dodatkowe określenia włączone do firmy przedsiębiorcy, obywatelstwo, adres do doręczeń, adres stałego miejsca wykonywania działalności - o ile przedsiębiorca je posiada, inne dane kontaktowe, w szczególności adres mailowy, nr telefonu - o ile zostały podane, przedmiot wykonywanej działalności, adres zamieszkania,
-	zmiana daty rozpoczęcia działalności – w dowolnym terminie
-	zaprzestanie wykonywania działalności – w dowolnym terminie, w sytuacji faktycznego zakończenia prowadzenia działalności (należy podać ostatni dzień prowadzenia działalności),
-	zawieszenie działalności gospodarczej – w dowolnym terminie – data zawieszenia może być wsteczna, bieżąca lub przyszła. W razie wątpliwości należy skontaktować się z urzędem skarbowym i ZUS/KRUS czy podana data jest zgodna z przepisami o ubezpieczeniach społecznych i przepisami podatkowymi,
-	wznowienie działalności gospodarczej – wniosek można złożyć zarówno przed jak i po planowanej dacie wznowienia. Jeśli data wznowienia jest datą przeszłą należy skontaktować się z urzędem skarbowym i ZUS/KRUS czy podanie takiej daty jest zgodne z przepisami o ubezpieczeniach społecznych i przepisami podatkowymi,
-	wniosek z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej – w dowolnym terminie.

………………………………………………………………..
Podpis upoważnionego pracownika 
(imię i  nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Zasady zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne regulują art. 22-26 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 poz. 162) i art.18-20 ww. ustawy o CEIDGi PIP.
Okres zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę działającego jako osoba fizyczna, 
rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności i trwa do:
-  dnia wskazanego w tym wniosku –zawieszenie na czas określony; 
Jeśli przedsiębiorca we wniosku CEIDG-1 wskaże na jaki okres zawiesza działalność, to CEIDG automatycznie dopisze informację o wznowieniu działalności począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia (art. 19 ustawy o CEIDGiPIP). 
- dnia wskazanego we wniosku o wznowienie działalności gospodarczej  – zawieszenie na czas nieokreślony lub jeśli przed datą wskazaną we wniosku o zawieszenie na czas określony, przedsiębiorca złoży wniosek o wznowienie działalności (art. 19 ustawy o CEIDGiPIP).


Dane ewidencyjne przedsiębiorcy – zmiany tych danych należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia: 
	imię i nazwisko oraz dodatkowe określenia włączone do firmy, 

PESEL (lub data urodzenia jeśli nie posiada nr PESEL), REGON, NIP (o ile posiada), 
informacje o obywatelstwie, 
	adres do doręczeń, adres stałego wykonywania działalności (jeśli przedsiębiorca posiada takie miejsce), 
inne dane kontaktowe (mail, strona www, nr telefonu) o ile zostaną zgłoszone we wniosku CEIDG-1, 
	przedmiot wykonywanej działalności (w tym jeden przeważający), 
Dane informacyjne (pozostałe informacje wpisywane na podstawie wniosku lub z urzędu):
	data rozpoczęcia, zawieszenia i wznowienia wykonywania dzielności,

data zaprzestania wykonywania działalności (jeśli zostanie zgłoszona we wniosku CEIDG-1) oraz informacja o wykreśleniu z CEIDG, 
NIP i REGON spółki cywilnej, 
dane przedstawiciela ustawowego, dane kuratora lub opiekuna,
informacje dot. ogłoszenia, zakończenia lub umorzenia upadłości oraz dane syndyka, 
informacje dot. postępowania restrukturyzacyjnego, 
informacja o przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową, 
o zakazie prowadzenia działalności lub o zakazie wykonywania określonego zawodu, 
informacje o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej- o ile zostanie podana we wniosku CEDG-1. 

Według art. 14 ustawy o CEIDGiPIP przedsiębiorca może zgłosić informację o niepodjęciu działalności w dowolnym terminie. Po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku z informacją o niepodjęciu działalności, dane osoby, której ten wniosek dotyczył zostaną usunięte z CEIDG (art. 49 ust. 3 ustawy o CEIDG).


