Data rozpoczęcia firmy

Urząd Miasta
Zielona Góra

Znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej zakładają możliwość rozpoczęcia działalności
od dnia złożenia wniosku CEIDG-1, o ile działalność nie
wymaga uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń.

Opłaty

Urząd Miasta Zielona Góra

Rejestracja działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
w CEIDG jest wolna od opłat.

Departament Przedsiębiorczości

Numer wpisu

ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra

Numerem identyfikującym przedsiębiorcę jest obecnie
nr NIP.

Ważne uwagi

i Gospodarki Komunalnej

tel. (+48) 68 45 64 317, faks: (+48) 68 45 64 855

własną firmę?
Biuro Obsługi Interesanta
(parter Urzędu Miasta Zielona Góra

Wprowadzenie zasady „jednego okienka” nie zwalnia
przedsiębiorców, rejestrujących działalność gospodarczą
od konieczności załatwienia spraw w pozostałych Urzędach.

ul. Podgórna 22, stanowisko nr 3 i 4)
tel. (+48) 68 45 64 829, 831
dodatkowe informacje:

Przedsiębiorcy
są
zobowiązani
do
złożenia
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druków ZUS ZUA
oraz
ZUS
ZZA,
a
w
Urzędzie
Skarbowym
i Urzędzie Statystycznym np. informacji o podjęciu działalności w formie spółki cywilnej oraz zgłoszenia do VAT w
Urzędzie Skarbowym (deklaracja VAT-R).

tel. (+48) 68 45 64 313, 330
Pn: 7.30 – 16.00
wt-czw: 7.30 – 15.30
pt: 7.30 – 15.00

Przydatne linki
Ubezpieczenia - www.zus.pl
Forma opodatkowania - www.finanse.mf.gov.pl
Unijne dotacje - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Państwowa
Inspekcja
Pracy
www.pip.gov.pl
Główny Inspektorat Sanitarny - www.gis.gov.pl
Pojedynczy Punkt Kontaktowy - www.biznes.gov.pl

Jak założyć

e-mail:
inwestor@um.zielona-gora.pl
przedsiebiorczosc@um.zielona-gora.pl
www:
zielona-gora.pl
biznes.zielona-gora.pl

Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
www.firma.gov.pl, www.ceidg.gov.pl

1 lipca 2011 r. powstała Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez
Ministra Gospodarki.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. organem ewidencyjnym dla
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
jest wyłącznie Minister Gospodarki.

Wniosek CEIDG-1
Osoba fizyczna zamierzająca założyć działalność gospodarczą powinna wypełnić wniosek CEIDG-1.
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących
działalność gospodarczą jest jednocześnie:
•
•
•
•
•

wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie
wpisu w rejestrze 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 (np. nr rachunku bankowego,
seria i nr dowodu osobistego).
Wnioski CEIDG-1 oraz wszelkie informacje dotyczące
rejestracji firmy dostępne są na stronie internetowej
www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl lub w dowolnym
Urzędzie Gminy na terenie całego kraju.

Metody rejestracji

Baza przedsiębiorców

Przedsiębiorca może założyć działalność gospodarczą
w tradycyjny sposób, składając wniosek CEIDG-1 w wersji
papierowej w dowolnie wybranym Urzędzie Gminy na
terenie kraju lub on-line na platformie CEIDG.

Dane przedsiębiorcy wpisywane do CEIDG określone w art.
37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są jawne i publicznie dostępne poprzez stronę internetową www.firma.gov.pl.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą osoba fizyczna
może wybrać jeden z trybów postępowania:
• zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku
on-line i złożenie go elektronicznie;
• zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku
on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy;
• bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku
on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy;
• pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny;
• przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej
gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Zaświadczenie
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony
internetowej CEIDG. Wydruk z systemu komputerowego
CEIDG nie wymaga podpisu. Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy
o swobodzie działalności gospdoarczej – Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Rodzaj działalności
Przedsiębiorca powinien określić przedmiot wykonywanej
działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD
2007). Klasyfikacja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Zielona Góra; na stronie internetowej
Głównego
Urzędu
Statystycznego
(GUS)
http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ lub w wyszukiwarce
portalu Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK)
www.pkd.gov.pl

Wymagane dokumenty
•

dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport;

•

wniosek CEIDG-1.

Procedura i czas rejestracji firmy
Rejestracja działalności gospodarczej przez osoby
fizyczne w Urzędzie Miasta Zielona Góra dokonywana jest
szybko i profesjonalnie.
1. Przedsiębiorca:
a) wypełnia i składa wniosek CEIDG-1.
2. Pracownik:
a) sprawdza tożsamość wnioskodawcy,
b) weryfikuje poprawność danych we wniosku,
c) przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego,
d) podpisuje wniosek elektronicznie,
d) przesyła dane z wniosku do CEIDG,
e) po wygenerowaniu wpisu w CEIDG pracownik wydaje
przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku oraz
stosowne zaświadczenie o wpisie, które nie wymaga
podpisu.
Rejestracja działalności trwa od 2 do 10 minut.
Pracownicy Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra służą wszelką pomocą w wypełnieniu formularzy CEIDG-1 oraz udzielą
niezbędnych informacji w zakresie założenia działalności
gospodarczej.

