
następuje poprzez wpis do CEIDG (spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi działających 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tworzony przez Ministerstwo Rozwoju)

Zanim przystąpimy do wypełniania i składania wniosku CEIDG-1, warto udać się do Urzędu Skarbowego, 
aby poznać formy opodatkowania i wybrać najkorzystniejszą dla swojej działalności. 

Po podjęciu decyzji o formie opodatkowania, możemy przystąpić do procedury składania wniosku CEIDG-1. 
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możemy wybrać jedną z form postępowania:

 
 wypełnić formularz wniosku i osobiście złożyć w urzędzie gminy (miasta)

LUB
  
wypełnić formularz wniosku on-line (za pośrednictwem internetu) i przesłać do urzędu gminy (miasta).

Następnym krokiem jest wizyta w ZUS i zgłoszenie przedsiębiorcy jako osoby ubezpieczonej
Służy temu wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, rentowego) i ubezpieczenia 

zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA/ZZA. Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od założenia firmy. 
Zgłoszenia można dokonać on-line w e-inspektoracie ZUS-u lub osobiście w punkcie obsługi klienta 

w jednostce terenowej ZUS (oddziale lub inspektoracie). 

CEIDG przesyła do Urzędu Skarbowego wniosek CEIDG-1 z wybraną formą opodatkowania. Nie ma zatem potrzeby 
składania dodatkowych dokumentów, chyba że przedsiębiorstwo zostanie podatnikiem podatku VAT. Wówczas należy 

wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym druku VAT–R oraz wnieść opłatę na rzecz gminy.

W ciągu 7 dni od przesłania przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego zostanie nadany unikalny numer REGON. 
Status wniosku o nadanie numeru statystycznego można sprawdzić na www.stat.gov.pl/regon.

Do prowadzenia rozliczeń firmowych – m.in. opłacania składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz podatku do Urzędu Skarbowego, przydatne jest konto firmowe.

Do jego otwarcia potrzebne są dokumenty firmy, a więc przede wszystkim: zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczenie o numerze REGON (oryginał i kserokopie), pieczątka 

firmowa oraz dowód osobisty. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy oraz ZUS.

KONCESJE I ZEZWOLENIA

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. prowadzenie niektórych 
rodzajów działalności wymaga koncesji lub zezwoleń.

Wpisu do rejestru działalności regulowanej wymaga rozpoczęcie i prowadzenie m.in. następujących rodzajów 
działalności gospodarczej: organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów 

w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, 
doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej, konfekcjonowanie lub obrót środkami 

ochrony roślin, obrót materiałem siewnym, wytwarzanie lub magazynowania biokomponentów, wyrób lub 
rozlew wyrobów winiarskich i wiele innych. Odpowiedniego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 
wymaga m.in.: sprzedaż napojów alkoholowych, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

czy prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

SANEPID
Wszelkie informacje o wymaganiach oraz niezbędnych zezwoleniach wydawanych przez tę instytucję można uzyskać 

w najbliższej Wojewódzkiej lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną (tzw. SANEPID). 
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