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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 13 maja 2011 r.

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1219)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593)

Art. 14.
[1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do

ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.]

<1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po
uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.>

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.
[3. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.]
<3. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności
gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.>

4. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem
wpisu do rejestru przedsiębiorców.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy ustawy uzależniają podejmowanie i
wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę
koncesji albo zezwolenia, o którym mowa w art. 75.

6. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podejmujących działalność
gospodarczą wiążącą się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu w
rejestrze działalności regulowanej, stosuje się przepis art. 65 ust. 3.

7. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

Art. 14a.
[1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności

gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.]
<1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie

działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.>
<1a. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje

wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni
miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
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1b. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w
dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

1c. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.>

2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej
zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej
zawieszenia przez wszystkich wspólników.

<2a. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż
jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej
w jednej lub kilku takich spółkach. Przepisy ust. 2 oraz ust. 3–7 stosuje się
odpowiednio.

2b. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych
może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
Przepisy ust. 3–7 stosuje się do zawieszonej formy działalności gospodarczej.>

3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może
wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej.

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub

zabezpieczenia źródła przychodów;
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe

przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych,

postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością
gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności
gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed

zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców

wykonujących działalność gospodarczą.
5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania

działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.
[6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia

wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku
o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.]

<6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia
wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia
wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień
złożenia wniosku.>

7. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania
działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się
zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień
wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
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8. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o
wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców
podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na
podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 22b.
1. Punkt kontaktowy zapewnia dostęp do informacji dotyczących:

1) procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub
zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ogólnych zasad świadczenia usług w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1, w
szczególności w zakresie ochrony konsumentów;

3) danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich
kompetencji;

4) sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych
dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;

5) środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a
przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między
przedsiębiorcami;

6) wydanych lub opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień w zakresie przepisów
dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;

7) danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej
pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;

8) praw i obowiązków pracowników i pracodawców.
[2. Właściwe organy zapewnią kompletność i aktualność informacji, o których mowa w ust. 1

pkt 1-6.]
<2. Właściwe organy zapewnią kompletność i aktualność informacji, o których mowa w

ust. 1 pkt 1–6 i 8.>
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są podawane w sposób zrozumiały i wyczerpujący.
4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są zamieszczane na stronie internetowej punktu

kontaktowego na wniosek stowarzyszeń i organizacji.

Art. 22c.
1. Właściwe organy umożliwiają za pośrednictwem punktu kontaktowego realizację spraw

związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej,
z wyłączeniem procedur odwoławczych.

2. Punkt kontaktowy przekazuje otrzymane dokumenty do właściwych organów
niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu.

3. Właściwe organy przyjmują w formie elektronicznej wszelkie dokumenty złożone w
punkcie kontaktowym, o których mowa w art. 22a ust. 3. W takim przypadku bieg terminu
załatwienia sprawy przez właściwy organ rozpoczyna się w dniu roboczym następującym
po dniu wpływu wniosku do punktu kontaktowego.

[4. Właściwy organ odpowiada niezwłocznie na wnioski o udzielenie informacji, o których
mowa w art. 22b ust. 1. Jeżeli wniosek jest błędny, nieuzasadniony lub zawiera braki,
właściwy organ jest obowiązany niezwłocznie poinformować wnioskodawcę.]

<4. Właściwy organ odpowiada niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
na wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 22b ust. 1. W przypadku
spraw wymagających konsultacji z innymi właściwymi organami, termin ten może
być przedłużony do 14 dni roboczych. Jeżeli wniosek jest błędny, nieuzasadniony lub
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zawiera braki, właściwy organ jest obowiązany niezwłocznie poinformować
wnioskodawcę.>

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do inspekcji lokalu, kontroli sprzętu, fizycznego
sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

6. Właściwy organ nie daje gwarancji uczciwości przedsiębiorcy i jego pracowników.

[Art. 22f.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy
właściwych organów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań punktu kontaktowego,
uwzględniając określone w ustawie zadania punktu kontaktowego oraz konieczność
zapewnienia właściwego przepływu danych i informacji pomiędzy tymi organami.]

<Art. 22f.
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
współpracy właściwych organów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań punktu
kontaktowego, uwzględniając określone w ustawie zadania punktu kontaktowego oraz
konieczność zapewnienia właściwego przepływu danych i informacji między tymi
organami.>

Art. 24.
[1. Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie i udostępnianie

danych oraz informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy
usług administracji publicznej.]

<1. Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie danych
oraz informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem platformy usług
administracji publicznej lub w inny sposób, środkami komunikacji elektronicznej.>

2. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za
pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej
CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki
oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

3. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się na elektronicznej platformie
usług administracji publicznej.

Art. 25.
1. Wpisowi do CEIDG podlegają:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
<1a) data urodzenia przedsiębiorcy;>
2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych

obywatelstwach przedsiębiorcy;
[5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz

adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca
wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - 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;

6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie
posiada;]
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<5) 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;

6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile
przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do
CEIDG;>

7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską

Klasyfikacją Działalności (PKD);
9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

[10) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;]
<10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON

spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;>
[11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile

przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;]
<11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy,

wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile
przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we
wniosku o wpis do CEIDG;>

12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
[13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o

ustanowieniu kuratora;]
<13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych  oraz

ustanowieniu kurateli lub opieki;>
14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu

upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o
ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu
upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego
postępowania;

15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
[16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie

do CEIDG.]
<16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;>
<17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie

przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem,

leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
19) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.>

[2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 11, obejmują imię i nazwisko oraz odpowiednie dane
określone w ust. 1 pkt 1 i 3-6.]

<2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 11, obejmują imię i nazwisko albo firmę
pełnomocnika oraz odpowiednie dane określone w ust. 1 pkt 1, 1a i 3-6.>

[3. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych
podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG,
nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG
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lub wniosków, o których mowa w art. 30 oraz art. 32 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 27 ust.
1.]

<3. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych
podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w
CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG
wniosku, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1.>

4. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje
wpis z urzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

5. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki

narodowej (REGON);
2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie

ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników[.]<;>

<4) przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej.>

<5a. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie
rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od
towarów i usług.>

[6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór, w tym elektroniczny, wniosku o
wpis do CEIDG będącego jednocześnie, dla osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą, wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w krajowym rejestrze urzędowym
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo
aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o
kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, uwzględniając:

1) zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG i innych rejestrów urzędowych;
2) warunki powszechnej dostępności formularzy;
3) prowadzenie CEIDG w systemie teleinformatycznym;
4) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego rejestru

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia
identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo ich
zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie
oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.]

<7. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych -
wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów,  o których mowa w ust. 1 pkt 16–18,
pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.>

<Art. 25a.
1. Jeżeli w CEIDG wpisano dane, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11, do wykazania

przed organem administracji publicznej upoważnienia do prowadzenia sprawy w
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imieniu przedsiębiorcy nie stosuje się przepisu art. 33 § 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej z urzędu
potwierdza w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w
imieniu przedsiębiorcy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o
kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 i Nr 53, poz. 273).>

Art. 26.
[1. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza

elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki. System teleinformatyczny CEIDG
przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia
wniosku.

2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z
określonym wzorem wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 6, w wybranym przez
przedsiębiorcę urzędzie gminy:

1) osobiście albo
2) wysłany listem poleconym.
3. Organ gminy weryfikuje treść wniosku, o którym mowa w ust. 2, pod względem

formalnym i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.
4. Organ gminy przekształca wniosek na formę elektroniczną i przesyła do CEIDG nie

później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.]
<1. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza

elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie
Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System
teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty
elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z
formularzem, o którym mowa w ust. 1, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie
gminy:

1) osobiście albo
2) wysłany listem poleconym.

3. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie
wniosku.

4. Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na formę dokumentu
elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach
o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa w
przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany
przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej
wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego
dnia roboczego od dnia jego otrzymania.>
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<4a. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują upoważnieni
pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do CEIDG
imiona i nazwiska tych osób.>

[5. Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokumentacja z nim związana
podlega archiwizacji przez okres 10 lat od dokonania wpisu. Archiwizacji dokonują,
odpowiednio, organy gmin i minister właściwy do spraw gospodarki. Do wniosku i
dokumentacji nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.]

<5. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego i papierowego oraz dokumentacja z
nim związana podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dokonania wpisu.
Archiwizacji dokonują, odpowiednio, organ gminy i minister właściwy do spraw
gospodarki. Do wniosku i dokumentacji nie stosuje się przepisów o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.>

6. Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminy wniosków o wpis do CEIDG jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

[7. Osoby, o których mowa w art. 13 ust. 2, wraz z wnioskiem przedkładają dane dokumentu
potwierdzającego status, o którym mowa w tym przepisie, w szczególności datę wydania i
sygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go wydał, albo przedkładają w
urzędzie gminy do wglądu oryginał dokumentu.]

<7. Osoby, o których mowa w art. 13 ust. 2, 4 oraz 5, wraz z wnioskiem przedkładają
dane dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w tych przepisach, w
szczególności datę wydania i sygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go
wydał, albo przedkładają w urzędzie gminy do wglądu oryginał dokumentu.>

Art. 27.
1. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i

jest poprawny.
2. Wniosek niepoprawny to wniosek:

1) niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, lub
[2) zawierający dane błędne, lub]
3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub
[4) złożony przez osobę, wobec której orzeczono zakaz wykonywania określonej we

wniosku działalności gospodarczej, lub
5) złożony przez osobę już wpisaną do CEIDG, lub]
<4) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia

działalności gospodarczej, lub
5) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub >
<5a) wraz z którym nie złożono oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 7, lub >
6) niepodpisany.

[3. Jeżeli wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 1 jest niepoprawny, jego złożenie
nie wszczyna postępowania administracyjnego o wpis do CEIDG, a system
teleinformatyczny CEIDG przesyła składającemu, drogą elektroniczną, informację o
przyczynach niepoprawności wniosku.

4. Gdy wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 2 jest niepoprawny, wójt, burmistrz
albo prezydent miasta niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku
wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania.

5. W celu weryfikacji poprawności formalnej wniosku CEIDG korzysta z informacji
zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w formie elektronicznej.]
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<3. Jeżeli wniosek określony w art. 26 ust. 1 jest niepoprawny, system teleinformatyczny
CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku.

4. Jeżeli wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 2 jest niepoprawny, organ
gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując
uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania.

5. CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w
formie elektronicznej w zakresie danych objętych wnioskiem o wpis do CEIDG w
szczególności w celu weryfikacji danych wpisanych do CEIDG.>

6. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu
pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość
i obywatelstwo.

[7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 1 opatrzony jest
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o
podpisie elektronicznym.]

<7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 1 opatrzony
jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego
certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie
elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP, albo podpisywany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o
dowodach osobistych, albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system
CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas
jego złożenia.>

8. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 1 opatrzony
jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

9. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 2 opatrzony
jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest
przez notariusza.

[Art. 28.
1. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla

uzyskania albo zmiany wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), zgłoszenia aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek
albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo
zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, za pośrednictwem
elektronicznej platformy usług administracji publicznej, niezwłocznie, nie później niż
następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu, odpowiednio do:
1) właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę,
2) Głównego Urzędu Statystycznego,
3) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego
- wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG.

2. Jeżeli przedsiębiorca składający wniosek o dokonanie wpisu do CEIDG nie ma nadanego
numeru NIP, CEIDG przesyła zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
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rolników po otrzymaniu od właściwego naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru
NIP i uzupełnieniu wniosku o ten numer.]

< Art. 28.

CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla
uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów
gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o
którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia
społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
oraz złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty
podatkowej, zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o których mowa w
przepisach o podatku od towarów i usług, za pośrednictwem elektronicznej platformy
usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej,
niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do
właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po
uzyskaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do:

1) Głównego Urzędu Statystycznego,

2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
– wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.>

Art. 30.
1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

1) zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust.
1 i 5, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;

2) wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej;

 [2. Do wniosku w sprawie zmian albo wykreślenia wpisu stosuje się odpowiednio przepisy
art. 26-29.]

<2. Do wniosku w sprawie zmian albo wykreślenia wpisu stosuje się odpowiednio
przepisy art. 26–29, z wyłączeniem przepisu art. 27 ust. 2 pkt 5.>

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej w przypadku
wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki
cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

[Art. 31.
1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13-

16.
2. Kurator jest obowiązany przekazać informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13,

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG.

3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13-16, sąd albo organ zgłasza niezwłocznie
do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie
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później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się wyroku albo decyzji o
zakazie wykonywania określonej działalności.]

<Art. 31.
1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1

pkt 13–19.
2. Informację, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13, kurator lub opiekun zgłasza

niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia
uprawomocnienia się postanowienia o ograniczeniu lub utracie zdolności do
czynności prawnych przedsiębiorcy.

3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 14 i 15, sąd zgłasza niezwłocznie do
CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG,
nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się
postanowienia wydanego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

4. Informację, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15a, Centralna Informacja Krajowego
Rejestru Sądowego zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza
dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej
spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną.

5. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16–18, Krajowy Rejestr Karny albo
organ zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej CEIDG, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o
uprawomocnieniu wyroku albo decyzji o zakazie wykonywania określonej
działalności lub zawodu.>

Art. 34.
1. Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych.
2. [Wpis w CEIDG podlega wykreśleniu z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra

właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:] <Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z
CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw
gospodarki, w przypadku:>
[1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wpisie działalności

gospodarczej przez przedsiębiorcę;]
<1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez

przedsiębiorcę;>
2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności

gospodarczej;
[3) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności

gospodarczej po upływie okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji
o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, po uprzednim pisemnym
wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego trzydziestodniowego terminu na złożenie wniosku
o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;]

<3) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia
wykonywania działalności gospodarczej;>



- 12 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2;

5) gdy został dokonany z naruszeniem prawa.
3. Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień, o których

mowa w ust. 2 pkt 4, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej
CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
informacji.

[Art. 35.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić albo sprostować z urzędu wpis

zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, po uprzednim wezwaniu
przedsiębiorcy do złożenia w terminie 7 dni roboczych oświadczenia w sprawie tych
danych.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może zwrócić się do gminy, na terenie której
przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o zajęcie stanowiska w sprawie danych,
o których mowa w ust. 1.

3. Organ gminy, po zbadaniu okoliczności sprawy, wydaje postanowienie, od którego
przysługuje zażalenie do ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla wpis, o którym mowa w ust. 1, w drodze
decyzji albo wydaje postanowienie o sprostowaniu wpisu.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu sprostuje wpis zawierający oczywiste
błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym wynikającym z
innych referencyjnych rejestrów organów administracji publicznej.]

<Art. 35.
1. W przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy,

minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania
odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca nie dokona
odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może
wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu, w formie postanowienia, sprostuje
wpis zawierający oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub
stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych.>

[Art. 36.
Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną,
niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji o wykreśleniu
przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis
dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu Statystycznego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5.]

<Art. 36.
Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą
elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji o
wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG
przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do
Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5.>
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Art. 37.
1. [CEIDG udostępnia dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi

określone:] <CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone:>
[1) w art. 25 ust. 1 z wyjątkiem numeru PESEL oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on

taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej;]
<1) w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu

zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności
gospodarczej;>

2) w ust. 2.
2. CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach:

1) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
2) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub

licencji;
3) o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności

określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru;
3. W celu weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 2, CEIDG korzysta z danych

udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie
art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z
2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.). CEIDG umożliwia wgląd do tych danych.

4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz informację o zakończeniu
wykonywania działalności gospodarczej CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż
w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu.

[5. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są do CEIDG przez odpowiednie
organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy
właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia
roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty
uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której
nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje
niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej
wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego
dnia roboczego po dniu ich otrzymania.]

<5. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane do CEIDG przez
odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności
regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie, nie
później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym
rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i
znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano
rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie,
nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru
natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje niezwłocznie, nie
później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania. Przepisy art. 26 ust. 4
i 4a stosuje się odpowiednio.>

[6. Dane i informacje o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG po upływie 6 miesięcy od
dnia wykreślenia są archiwizowane i udostępniane na pisemny wniosek. Przepis ten nie
dotyczy firmy przedsiębiorcy i daty wykreślenia.]

7. Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 2, udostępniane przez
CEIDG, są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub
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informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym
właściwy organ, o którym mowa w ust. 5.

8. Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego i
gospodarczego, o których mowa w ust. 5, należy do zadań z zakresu administracji
rządowej.

Art. 38.
1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do

danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.
[2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, udostępniane są na stronie

internetowej CEIDG, z zastrzeżeniem przepisu art. 37 ust. 6. Dane i informacje z CEIDG
udostępniane są za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji
publicznej.]

<2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie
internetowej CEIDG.>

[3. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, języki
obce, w jakich będą udostępniane opisy danych i informacji, o których mowa w art. 37 ust.
1 i 2, uwzględniając potrzebę rozwoju współpracy gospodarczej z partnerami
zagranicznymi oraz zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu
gospodarczego.]

[4. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, mają postać
elektroniczną albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.]

<4. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, mają formę
dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.>

5. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania,
przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

[6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób
tworzenia, przekazywania i zabezpieczania przez system teleinformatyczny CEIDG
zaświadczeń o wpisie w CEIDG w postaci:
1) dokumentu elektronicznego,
2) wydruku ze strony internetowej CEIDG
- uwzględniając zapewnienie bezpieczeństwa obrotu oraz ochronę interesów
przedsiębiorcy oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.]

Art. 65.
1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą,

rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu
przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
tej działalności.

2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności
regulowanej.

[3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z
oświadczeniem również we właściwym organie ewidencyjnym, wskazując organ
prowadzący rejestr działalności regulowanej.]

<3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z
oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr
działalności regulowanej.>
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4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do
rejestru określają przepisy ustaw regulujących daną działalność.

5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o
dokonaniu wpisu do rejestru.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

Art. 9a.
[1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są

opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że
podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub
oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o
zryczałtowanym podatku dochodowym.

2. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z
pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym
przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do
dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu
opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia
tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.]

<1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1
pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2
i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny
wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych
w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący
działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form
opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym
mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.
W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia
o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył
oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania
pierwszego przychodu.>

3. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z
działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w
zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz
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byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co
najmniej jeden ze wspólników:

1)  (uchylony)
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku
podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany
do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy
zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od
zaległości z tytułu tych zaliczek.

4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2,
dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku
podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego
o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek
lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o
zryczałtowanym podatku dochodowym.

5. Jeżeli podatnik:
1) prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek

niemających osobowości prawnej,
2) jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej

- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form
prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

6. Dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są
opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze
opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach
określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

7. Podatnicy, którzy dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, ustalają na
podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na
zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 43 ust.
1, pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik
rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku
podatkowego - w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 3. Przepis ust. 5 stosuje się
odpowiednio.

8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7,
dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego rok podatkowy, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika
urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.
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USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. O STATYSTYCE PUBLICZNEJ (Dz. U. Nr 88, poz.
439, z późn. zm.)

Art. 42.
1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej "rejestrem

podmiotów", obejmuje:
1) osoby prawne,
2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

2. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się osobę fizyczną
będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i inną osobę
fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz
osobę fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne.

3. Wpisowi do rejestru podmiotów podlegają następujące informacje o podmiotach
wymienionych w ust. 1 w zakresie prowadzonej przez nie działalności:

1) nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i
identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada,

2) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada,
<2a) numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają,

nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem
PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada,>

3) forma prawna i forma własności,
4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
5) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia

działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo
skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,

6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany
przez ten organ numer,

7) przewidywana liczba pracujących,
8) w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,
9) o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4-8,

10) numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.

4. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu
zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest
działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o
wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie
danych określonych w ust. 3 pkt 1-6.

6. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, podmioty określone w ust. 1 są zobowiązane do
składania w urzędzie statystycznym województwa, na terenie którego mają siedzibę albo
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adres zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech
objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie - w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności
uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty
określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie
działalności, zmianę cech objętych wpisem bądź skreślenie podmiotu.

7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz wniosku o zmianę cech objętych
wpisem dla:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - następuje na podstawie przepisów o
działalności gospodarczej,

2) przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego -
następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 oraz z 2008 r. Nr 141, poz.
888).

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem,
niebędących przedmiotem wpisu w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności
gospodarczej.

9. Aktualizacja rejestru podmiotów w zakresie indywidualnych gospodarstw rolnych może
nastąpić na podstawie wykazów tych gospodarstw przekazywanych urzędom
statystycznym właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na
podstawie odrębnej ustawy.

10. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu wymienionych w
ust. 3, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, z jednoczesnym nadaniem
niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.

[Art. 43.
1. Urzędy statystyczne wydają wpisanym do rejestru podmiotów osobom prawnym,

jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym
prowadzącym działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom
lokalnym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.

1a. Urzędy statystyczne są obowiązane przekazać w terminie 3 dni roboczych informację o
numerze REGON nadanym przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą
właściwej jednostce terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z numerem
PESEL.

2. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów i nadanym numerze
identyfikacyjnym indywidualnemu gospodarstwu rolnemu następuje na wniosek
prowadzącego gospodarstwo.

3. (uchylony).
4. (skreślony).]

<Art. 43.
1. Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze

identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu
Statystycznego w sposób, o którym mowa w art. 45a, lub za pośrednictwem
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elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), zwanej dalej
„ePUAP”.

2. Udostępnienie danych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego lub
za pośrednictwem ePUAP jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w
rejestrze podmiotów.

3. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru podmiotów osób
prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i
ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7
dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje Prezesowi Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu
informację o numerze identyfikacyjnym nadanym przedsiębiorcy
rozpoczynającemu wykonywanie działalności gospodarczej wraz z numerem PESEL
osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą.>

[Art. 45a.
Główny Urząd Statystyczny udostępnia dane, o których mowa w art. 45 ust. 1, na stronie
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.]

<Art. 45a.
Główny Urząd Statystyczny udostępnia informacje, o których mowa w art. 45 ust. 1, na
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego lub za pośrednictwem ePUAP.>

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI
PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia

identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę
opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje
prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców,
datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres
miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i
numer dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL.

3. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w
szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres
siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer
nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania
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dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według
obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:

1) w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych
jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące
jednostki macierzystej;

2) w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz
komandytowo-akcyjnych - dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany
poszczególnym wspólnikom;

3) w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących
w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wykonujących działalność gospodarczą zawiera
również informacje dotyczące tej działalności.

[4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub
kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną
urzędowo kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia
pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia
dołącza się oryginał pełnomocnictwa.]

<4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub
kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną
urzędowo kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia
pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia
dołącza się oryginał pełnomocnictwa. Przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej mają zastosowanie odpowiednio do pełnomocnictwa udzielonego przez
przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji, o której mowa w rozdziale 3 tej ustawy.>

4b. (uchylony).
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę kompletność

przekazywanych danych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń
identyfikacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami.

5a. Do osób fizycznych składających wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
stosuje się zgłoszenie według wzoru określonego na podstawie przepisów o działalności
gospodarczej, uwzględniającego zakres danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym
określonym na podstawie ust. 5.

6. Przepisy ust. 1-4 oraz ust. 4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz
płatników składek ubezpieczeniowych.

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU
DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY
FIZYCZNE (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

Art. 9.
[1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu



- 21 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia
20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność
gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia
działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do
dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności
gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal
prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie
spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według
miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.]

<1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu
skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do
dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył
oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa
naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania
podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia
20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności
gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że
nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w
formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych
właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki
cywilnej osób fizycznych rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej
oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej.>

3. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i
niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub
w art. 29 ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania
podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące
oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający
osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie
o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za
dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca
zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego,
jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.
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Art. 29.
[1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego

wzoru, za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik
rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności.
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności
gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że
prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.]

<1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według
ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu
naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku
podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na
podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20
stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej
lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal
działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie
opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.>

1a. (skreślony).
2. Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu

pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej i wykonują
równocześnie działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9, są obowiązani dołączyć
do wniosku oświadczenie w formie pisemnej o tym zatrudnieniu.

3. Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty
podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia
zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności
gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy
działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca
zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki -
według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

4. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie
objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość
ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.
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USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. – PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.
U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)

Art. 7b.
1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej "organem ewidencyjnym", dokonuje

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
1a) numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,

2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje
działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu
zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art. 11 ust. 1,

3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD),

4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
5) numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca

posiada.
3. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie

po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o
wpisie.

4. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o
wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek
albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo
zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nie dotyczy to sytuacji,
gdy wniosek dotyczy zmiany danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności
gospodarczej.

[5. Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do
wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu
statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o
wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.]

<5. Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do
wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego
urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią
zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.>

6. Jeżeli przedsiębiorca składający zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej nie ma nadanego numeru NIP, organ gminy przesyła zgłoszenie płatnika
składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie
oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu
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przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników po otrzymaniu od właściwego
naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru NIP i uzupełnieniu wniosku o ten
numer.

7. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być przesłany na adres
właściwego urzędu gminy listem poleconym. W takim przypadku wniosek opatrzony jest
własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest
przez notariusza.

8. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć
również w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej urzędu gminy. Jeżeli wniosek został podpisany podpisem elektronicznym,
stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.

9. Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie został podpisany
podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu
podpisania wniosku, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku lub
wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W takim przypadku
dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.

10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór, w tym elektroniczny, wniosku o
wpis do ewidencji działalności gospodarczej uwzględniając:

1) zakres danych podlegających wpisowi do ewidencji i innych rejestrów urzędowych;
2) warunki powszechnej dostępności formularzy;
3) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego rejestru

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia
identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo
ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo
zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O CUDZOZIEMCACH (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.
1694, z późn. zm.)

Art. 133.
1. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1

lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych, pobranych od cudzoziemca na
podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, udostępnia się:

1) organom Policji,
2) organom Straży Granicznej,
3) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
4) Szefowi Agencji Wywiadu,

4a) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
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5) Ministrowi Obrony Narodowej,
6) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
7) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

7a) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;
8) Radzie do Spraw Uchodźców,
9) sądowi,

10) sądowi administracyjnemu,
11) prokuratorowi,
12) wojewodzie,
13) konsulowi,
14) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefowi Służby Wywiadu

Wojskowego,
15) Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej
- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

<1a. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. a–e
oraz j, prowadzonych w Systemie Pobyt udostępnia się ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki w zakresie niezbędnym do prowadzenia Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.>

2. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1
lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca na
podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, są udostępniane na
pisemny wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z tym że wniosek o udostępnienie
danych przetwarzanych w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od
cudzoziemca, któremu wydano decyzję o wydaleniu, może złożyć także Szef Urzędu do
Spraw Cudzoziemców.

3. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1
lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca na
podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, można udostępniać,
bez konieczności składania pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 2, za pomocą
urządzeń do teletransmisji danych, podmiotom, o których mowa w ust. 1, które spełniają
łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w Systemie Pobyt kto, kiedy, w
jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań.
4. Organ obowiązany do prowadzenia rejestrów i ewidencji, o których mowa w art. 124 ust.

1 pkt 1 lit. a-h, j-l, n i pkt 2 i 3, art. 124a oraz w art. 132 ust. 2 pkt 4-15, posiada dostęp
do danych przetwarzanych w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust.
1 pkt 1 lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca
na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, w zakresie danych
gromadzonych w rejestrach i ewidencji, które ten organ prowadzi.
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5. Organowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 i 13, nie udostępnia się danych o podstawie
prawnej i faktycznej wpisu do wykazu.

6. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt udostępnia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
dane przetwarzane w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. k - komendant
wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, komendant oddziału Straży
Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, każdy w zakresie swojej
właściwości, dane przetwarzane w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. n -
Komendant Główny Straży Granicznej, a dane przetwarzane w rejestrze odcisków linii
papilarnych pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98
ust. 4 i art. 101 ust. 3 - Komendant Główny Policji.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z
2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390)

Art. 123.
1. Dane i odciski linii papilarnych cudzoziemców, o których mowa w art. 119 pkt 6, są

przechowywane oddzielnie od zbiorów i rejestrów odcisków linii papilarnych
gromadzonych w innych celach.

2. W rejestrach, o których mowa w art. 119 pkt 6, mogą być przechowywane dane i odciski
linii papilarnych cudzoziemca przekazywane przez organy innych państw.

3. Komendant Główny Policji udostępnia dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa
w art. 119 pkt 6:

1) organom Straży Granicznej;
2) organom Policji;
3) prokuratorowi;
4) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
5) Szefowi Urzędu.

4. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w art. 119 pkt 6, można udostępniać,
bez konieczności składania pisemnego wniosku, za pomocą urządzeń służących do
teletransmisji danych podmiotom, o których mowa w ust. 3, gdy jest to uzasadnione
specyfiką lub zakresem wykonywania ich zadań oraz jeżeli podmioty te posiadają
urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie
dane uzyskał, oraz zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania.

<5. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1, 4 i 5,
udostępnia się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie niezbędnym
do prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.>
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USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. - PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O
SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr
225, poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 1888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

Art. 66.
Z dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej traci moc ustawa z
dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z
późn. zm.), z wyjątkiem:

1) art. 53-56, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2004 r.;
2) art. 7, który traci moc z dniem 31 marca 2009 r.;
[3) art. 7a-7i, które tracą moc z dniem 1 lipca 2011 r.]
<3) art. 7b ust. 10 oraz art. 7i, które tracą moc z dniem 1 lipca 2011 r.,>
<4) art. 7a, art. 7b ust. 1-9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g, art. 7h,

które tracą moc z dniem 31 grudnia 2011 r.>

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O KARCIE POLAKA (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z
2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 214, poz. 1348 i Nr 216, poz. 1367)

Art. 24.
1. Dane z rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1, są udostępniane za pośrednictwem

urządzeń teleinformatycznych, bez konieczności składania pisemnych wniosków,
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, konsulom oraz organom Policji i Straży
Granicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych tych organów.

<1a. Dane z rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1, są udostępniane za pośrednictwem
urządzeń teleinformatycznych, bez konieczności składania pisemnych wniosków,
także ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie niezbędnym do
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.>

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, o którym
mowa w art. 23 ust. 1 i centralnego rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 4, sposób
przetwarzania danych w nich zawartych, a także szczegółowe zasady przekazywania
przez konsula danych do centralnego rejestru, biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia wszystkim uprawnionym szybkiego do nich dostępu.

3. Ustala się dziesięcioletni okres przechowywania danych w rejestrach.
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USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. O ZMIANIE USTAWY O SWOBODZIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH
USTAW (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

Art. 66.
1. Organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia danych przedsiębiorców

wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili
wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji, do
systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do danych zgromadzonych w ewidencjach prowadzonych przez
gminy i podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

<2a. Z dniem przeniesienia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej wpisu, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent
miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis
przeniesiono.

2b. Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt,
burmistrz albo prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym. W takim
przypadku przepisu art. 68 nie stosuje się.>

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, dotychczasowe ewidencje działalności
gospodarczej prowadzone w gminach podlegają archiwizacji zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), a organy gmin pozostają właściwe w
zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie
działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.

4. Do czynności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3,
art. 34 oraz art. 35 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.

[Art. 67.
1. Organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy

właściwe do spraw zezwoleń i licencji, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. przekażą
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dane o
przedsiębiorcach wykonujących aktualnie działalność gospodarczą wiążącą się z
uzyskaniem, odpowiednio, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, licencji
lub zezwolenia, zawarte w prowadzonych przez nie rejestrach, zgodnie z przepisami o
działalności gospodarczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sądów i kuratorów w zakresie danych
gromadzonych lub udostępnianych przez Centralną Ewidencję i Informację o
Działalności Gospodarczej.]

<Art. 67.
1. Organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz

organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
przekażą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dane o
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przedsiębiorcach wykonujących aktualnie działalność gospodarczą wiążącą się z
uzyskaniem, odpowiednio, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej,
licencji lub zezwolenia, zawarte w prowadzonych przez nie rejestrach, zgodnie z
przepisami o działalności gospodarczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do sądów, kuratorów i opiekunów w zakresie
danych gromadzonych lub udostępnianych przez Centralną Ewidencję i Informację
o Działalności Gospodarczej.>

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT
TRZECH (Dz. U. Nr 45, poz. 235)

Art. 28.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego

wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub
klub dziecięcy. Do wniosku dołącza się:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

[2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;]
<2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej

NIP, o ile wnioskodawcy te numery nadano;>
3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo

popełnione umyślnie.
2. Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:

1) dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona
opieka;

2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot przedstawia do wglądu dowód
dokonania opłaty, o której mowa w art. 33, lub składa jego kopię.

USTAWA z dnia 25 marca 2011 r. O OGRANICZANIU BARIER
ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW (Dz. U. Nr …,
poz. ...)

Art. 65.
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr
220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) wprowadza się następujące zmiany:
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1) po art. 13 dodaje się art. 13aw brzmieniu:
„Art.13a. Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu

działalność gospodarczą, może być przekształcony w spółkę kapitałową na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.59)).”;

2) w art. 25 w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową
spółkę kapitałową;”;

[3) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 14–16, sąd albo Centralna

Informacja Krajowego Rejestru Sądowego albo organ zgłasza niezwłocznie do
CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej
CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia
się wyroku albo decyzji o zakazie wykonywania określonej działalności albo
dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej
powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.”;]

4) w art. 34 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej

powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą;”;

5) w art. 71 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy przedsiębiorca

wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do
innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności
gospodarczej.”;

6) w art. 75 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 6,
b) uchyla się pkt 28 i 29;

7) w art. 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomocy publicznej składa

oświadczenie przed organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki
określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6
sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w
sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).".


