
EDG-l WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ
Wniosek ten stanowi jednoczesnie zgloszenie do ZUS/KRUS, urzedu statystycznego oraz naczelnika urzedu skarbowego

Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegaiacej wpisowi do ewidencii dzialalnosci gospodarczej
Przed wypelnieniem nalezy zapoznac sie z Instrukcj:J

01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w O 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*
znakiem X wybrana opcje wniosku ..........................................................................................
O l-wniosek o wpis do ewidencji

03.1.Wlasciwy naczelnik urzedu skarbowego:*dzialalnosci gospodarczej
O 2-wniosek o zmiane wpisu w ewidencji

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

dzialalnosci gospodarczej 03.2. Poprzednio wlasciwy naczelnik urzedu skarbowego:
O3-wnioseko wpisinformacjio ...........................................................................................
zawieszeniu dzialalnosci gospodarczej
O 4-wniosek o wpis informacji o 04. Urzad Statystyczny w:* ............ .......................................
wznowieniu dzialalnosci gospodarczej
O S-zawiadomienie o zaprzestaniu

05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczen spolecznych:*dzialalnosci gospodarczej

06.Nr wpisuWEDG: ....., d.. ...... .......... ..........................................................................................
I. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:
007. Dane osobowe: 1. Plec (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu tozsamosci: 0*

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

3. PESEL: 4. NIP: I 5. REGON:

6. Nazwisko:* 7. Imie pierwsze:*

8. Nazwisko rodowe: 9. Imie drugie:

10. Imie oica:* 11. Imie matki:*

12. Mieisce urodzenia:* 13. Data urodzenia (RRRRMMDD):*

14. Posiadane obywatelstwa:*
. .---- -- - -

008. Adres mie.isca zamieszkania wnioskodawcy:
1. Kraj:* 2. Województwo:* 3. Powiat:* 4. Gmina:*

5. Miejscowosc: 6. Ulica: 7. Nr nieruchomosci 8. Nr lokalu:

9. Kod pocztowy:* 10. Poczta:*

11. Opis nietypowego miejsca lokalizacji:

009. Adres mieisca zameldowania wnioskodawcy (iesli inny niz w rubryce 08):
1. Województwo: 2. Powiat: 3. Gmina:

4. Miejscowosc: 5. Ulica: 6. Nr nieruchomosci: 7. Nr lokalu:

8. Kod pocztowy: 9. Poczta:

II. DANE DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ

JI0. Oznazenie przedsiebiorcy, kfóJ:'ego wniosek clotyczy:*

011. Nazwa skrócona: et112.Data rozpoczecia
diialalnosci (RRRRMMDD): *

, . .
D13. Rodzaje dzialalnosci gospodarczej * (napierwszymmiejscunalezywskazacprzewazajacyrodzajdzialalnosci;
pozostalesYmbolewialaczniku EDG-RD)

symbol (5 -znakowy) wg PKD 2007 symbol (5 -znakowy) wg PKD 2004
l. 2. 1. 2.
3. 4. 3. 4.
5. 6. 5. 6.
7. 8. 7. 8.
9. 10. 9. 10.



o 14. Adres 2lówne20 mie.isca wykonywania dzialalnosci gospodarczej (jesli jest inny niz w rubryce 08):
l. Województwo: 2. Powiat: 3. Gmina:

4.Miejscowosc: 5. Ulica:
6. Nr nieruchomosci: [7. Nr lokalu:

8. Kod pocztowy: 9. Poczta:

10. Opis nietypowego miejsca lokalizacji:

O 15. Adres do korespondenc.ii (iesli .iest inny niz w rubryce 14):
l. Województwo: 2. Powiat: 3. Gmina:

4. Miejscowosc: 5. Ulica:
6. Nr nieruchomosci: [7. Nr lokalu.:

8. Kod pocztowy:
[ 9. Poczta:

10. Skrytka pocztowa:

O 16. Dane do kontaktu:
1.Nr telefonu: 2. Adres poczty elektropic:zIlej:

3. Numer faksu: 4. Strona WWW:

O 17. Przewidywana liczba pracujacych:* O 18. Przewidywana liczba zatrudnionych:*
O 19. Data powstania obowiazku oplacania skladek ZUS: . .
020. Dane dla potrzeb KRUS:
l. Oswiadczam, ze:
l) moje sprawy prowadzi jednostka terenowa KRUS w: ..................................
2) chce kontynuowac podleganie ubezpieczeniu spolecznemu rolników: oTak
3) w poprzednim roku podatkowym:

a) prowadzilem(am) pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza: oTak
b) wspólpracowalem(am) przy prowadzeniu pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej: oTak

4) zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o kwocie naleznego podatku od przychodów z pozarolniczej dzialalnosci
gospodarczej za poprzedni rok podatkowy:

a) dostarczylem(am) wlasciwej jednostce terenowej KRUS: O
b) dostarcze wlasciwej jednostce terenowej KRUS w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia prowadzenia pozarolniczej dzialaIn.

gospodarczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolników: O
2. Zalaczam zaswiadczenie o kwocie naleznego podatku od przychodów z dzialalnosci gospodarczej za poprzedni rok podatkowy: O
021. Informacja o zawieszeniu wykonywania dzialalnosci ospodarcze.i:

l. .Datarozpoczecia?awie$zenia: . . 2. Przewidywanyokreszawieszenia:...... miesiace

3. Oswiadczam,ze niezatrudniamobecniepracownikóww ramachwykonywanejdzialalnosci:O
022. Informacja.o wznowieniuwykonywaniadzialalnoscigospodarczej od dnia: . .
[1]23.Informac.ia():l;aprzestaniuwYR()umaaiadzialalnoscigospodarc:l;ejoddnia: . .
024. Dane podmiotu prowadzacego dokumentacje rachunkowa wnioskodawcy:
1. Finna: 2. NIP:

025. Adres przechowywania dokumentac.ii rachunkowej wnioskodawcy:
l. Kraj:*

I 2. Województwo:*
3. Powiat:* 4. Gmina*

5. Miejscowosc:* 6. Ulica:*
7.Nr nieruchomosci:* 18. Nr lokalu:

9. Kod pocztowy:* 10. Poczta:*

026. Rodzai prowadzonej dokumentacji rachunkowej:*

. . [ 02. Podatkowaksiega 03. Inneewidencje 04. Niejest prowadzonaOl. KSIegIrachunkowe przy(h d" h d'r c o owI rozc o ow

027. Prowadze zaklad pracy 028. Prowadze zagraniczne przedsiebiorstwo
chronione.i O Tak drobne.i wytwórczosci O Tak

029. Prowadze dzialalnosc gospodarcza wylacznie w formie spólki/ek cywilnej/ych O Tak

Dolaczone dokumenty, podac liczbe dokumentów/fonnularzy:
OEDG-RD szt.......; OEDG-MW szt.......; OEDG-RB szt......; OPelnomocnictwo/a szt.......

wlasnoreczny podpis wnioskodawcy/pelnomocnika miejscowosc i data zlozenia wniosku



Czesc EDG-MW nr D Dodatkowe mieisca wykonywania dzialalnosci ospodarczej
Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegaiacej wpisowi do ewidencii dzialalnosci gospodarczej

Przed wypelnieniem nalezv zapoznac sie z Instrukc.ia
01. Rodzaj zgloszenia: zaznacz w D 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:
znakiem x wybrana opcje: .........................................................................................".........................................................

Dl - wniosek o wpis do ewidencji 03. Wlasciwy naczelnik urzedu skarbowego:
dzialalnosci gospodarczej ....................................................................................................................................................

02 - wniosek o zmiane wpisu w ewidencji 04. Urzad Statystyczny w: .......................................................................................................................
dzialalnosci gospodarczej

05. Nazwa i adres jednostki terenowej ZUS:
03 - likwidacja dodatkowego miejsca ....................................................................................................................................

D06. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
l. PESEL: 2. NIP: 3. REGON:

007. Adres dodatkoweo miejsca wykonywania dzialalnosci...... :
1.Nazwa jednostki lokalnej: 2. Numer identyfikacyjny REGON:

.3. Kraj:
14:WojewództWo:

5. Powiat: 6. Gmina:

7.Miejsc()wos: KUlica: 9. Nr nieruchomosci:
11O.rl(jkalu:

II. Kod pocztoWy: l2. Poczta:
13. Opis nietypowego mjejscalokalizacji:

14. Przewidywana liczba pracujacych: 15. Przewidywana liczba zatrudnionych: I 17.Jednostkasamodzielnie
16.Datarozpoczeciadzialalnoscijednostki(RRRRMMDD): . . I bilansujaca: D Tak D Nie
18. Rodzaje dzialalnosci gospodarczej (na pierwszym miejscu nalezy wskazac przewazajacy rodzaj dzialalnosci;
pozostale symbole w zalaczniku EDG-RD)

symbol (5 - znakowy) wg PKD 2.0.07 symbol (5 - znakowy) wg PKD 2.0.04
l. 2. 1. 2.
3. 4. 3. 4.
5. 6. 5. 6.
7. 8. 7. 8.
9. IQ. 9. 10.

Zalaczam wniosek EDG-RD D

008. Adres dodatkowego miejsca wykonywania dzialalnosci...... :
1.Nazwa jednostki lokalnej: 2. Numer identyfikacyjny REGON:

3. Kraj: 4. WojewództWo: 5. Powiat: 6. Gmina:

7. Miejscowosc: 8. Ulica: 9. Nr nieruchomosci:
I 10.Nr lokalu:

11. Kodpocztowy: 12. Poczta:

13. Opis nietyPowego miejsca lokalizacji:

14. Przewidywana liczba pracujacych: Przewidywana liczba zatrudnionych: I 17.Jednostkasamodzielnie
16.Datarozpoczeciadzialalnoscijednostki(RRRRMMDD): . . I bilansujaca:DTak DNie
18.Rodzajedzialalnoscigospodarczej(napierwszymmiejscunalezywskazacprzewazajacyrodzajdzialalnosci;
pozostalesymbolew zalacznikuEDG-RD)

symbol(5 - znakowy)wg PKD2.0.07 symbol (5 - znakowy) wg PKD 2.0.04
l. 2. 1. 2.
3. 4. 3. 4.
5. 6. 5. 6.
7. 8. 7. 8.
.9. 10. 9. 10.
Zalaczam wniosek EDG- RD D

mieiscowosc i data zlozenia Wniosku wlasnoreczny podpis wnioskodawcy/pelnomocnika
Instrukcja wypelniania:
l. W razie potrzeby zgloszenia wiekszej liczby miejsc wykonywania dzialalnosci gospodarczej nalezy uzyc kolejnych formularzy
EDG-MW.

2. Pole 18 dla miejsca wykonywania dzialalnosci nalezy wypelnic wg zasad analogicznych jak dla rubryki 13 formularza EDG-l, z
tym ze tutaj opisuje sie zakres dzialalnosci wykonywanej w danym miejscu. Jezeli w polu 18 zabraknie miejsca - nalezy wypelnic
dodatkowo formularz EDG-RD.
3. Nietypowe miejsce lokalizacji nalezy opisywac z maksymalna mozliwa dokladnoscia.
4. Jezeli miejsce wykonywania dzialalnosci gospodarczej znajduje sie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacja ta nie
zostanie wpisana do rejestru REGON.
3. Wypelniony wniosek nalezy podpisac.



LNIP:_ _ _ _ 2. PESEL:

3. Posiadacz rachunku: 5.Likwidacja
O

4. Nr rachunku (26 znaków):

6. Rachunek, na który bedzie dokon
006. Rachunek bankowy zwiazan
1. Kraj siedziby banku:

5.Likwidacja
O

3. Posiadacz rachunku:

4. Nr rachunku (26 znaków):

007. Rachunek bankow
1. Kraj siedziby banku:

5.Likwidacja
O

3. Posiadacz rachunku:

4. Nr rachunku (26 znaków):

008.0sobis rachunek bankowy (niezwiazany z rowadzeniem dzialalnosci
1. Kraj siedziby banku: 2. Pelna nazwa banku/oddzialu:
3. Posiadacz rachunku: 5. Rezygnacja

D

4. Nr rachunku (26 znaków):

D10. Informacja o numerach ident
1. Kraj:
1. Krai:

miejsce i data zlozenia Wniosku wlasnoreczny podpis Wnioskodawcy/pelnomocnika
Instrukcja wypelniania:
1. Czesc EDG-RB nalezy wypelnic pismem wyraznym, be poprawek i skreslen.
2. Mozna wskazac rachunki posiadane w Spóldzielczej Kasie Oszczednosciowo - Kredytowej.
3.. Nalezy podac wszystkie rachunki bankowe zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej. W przypadku posiadania kilku
rachunków nalezy jako pierwszy podac rachunek zwrotu podatku (rubryka 05) i wskazac takie jego przeznaczenie.
4. Podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiazkowe. Na wskazany rachunek beda dokonywane
ewentualne zwroty nadplaty podatku dochodowego. Mozna podac jedynie taki rachunek, którego jest sie wlascicielem lub
wspólwlascicielem. Wpisane dane aktualizuja poprzedni stan danych, jednak po zmianie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
nalezy ponownie wskazac rachunek. W przypadku rezygnacji z otrzymywania zwrotu nadplaty podatku dochodowego na rachunek
osobisty (równiez z powodu likwidacji) nalezy zaznaczyc pozycje [Rezygnacja].
5. Rubryke 9 nalezy wypelnic, o ile dotyczy.
6. Wypelniony Wniosek nalezy podpisac.



Czesc EDG-RD nr D WYKONYWANA DZIALALNOSC
Wniosekdotyczyosobyfizyczneipodlegaiacejwpisowido ewidenciidzialalnoscigospodarczej

Przed wypelnieniemnalezyzapoznacsiez Instrukcja

01. Nazwa i adres oranu ewidency'jneo .................................................................................
02. Wlasciwy naczelnik urzedu skarbowe2:o ..............................................................................
03. Urzad Statystyczny w ......................................................................................................
04. Centrala KRUS D

05. Oznaczenie przedsiebiorcy:

06. Dane identyfikacy.jne wnioskodawcy:

l, PESEL: 12.NIP: I REGON:

04. Rodzaje wYkonywanej dzialalnosci ospodarczej:
Ciagdalszyinfonnacjiz rubryki13wnioskuEDG-l Dalbociagdalszyinfonnacjiz rubryki18czesciEDG-MWD
dodatkowemiejscawykonywaniadzialalnoscioznaczonegokolejnymnumerem........ ze zgloszeniaEDG-MW
(prosze zaznaczyc wlasciwy kwadrat)
Symbol (5 - znakowy) wg PKD 2007 Symbol (5 - znakowy) WI PKD 2004

11. 12. 11. 12.

13. 14. 13. 14.

15. 16. 15. 16.

17. 18. 17. 18.

19. 20. 19. 20.
21. 22. 21. 22.
23. 24. 23. 24.
25. 26. 25. 26.
27. 28. 27. 28.
29. 30. 29. 30.
.... ... .. . .. .

miejscowosc i data zlozenia Wniosku wlasnoreczny podpis Wnioskodawcy/ pelnomocnika
Instrukcja wypelniania:
l. Czesc EDG-RD nalezy wypelnic na maszynie lub dlugopisem pismem wyraznym, bez poprawek i skreslen.
2. Rubryke 04 wypelnia wylacznie osoba podlegajaca ubezpieczeniu w KRUS wstawiajac znak x w kwadracie
3. Jezeli wniosek jest zgloszeniem zmian, nalezy podac numer REGON odpowiednio podmiotu albo jednostki lokalnej,
której wniosek dotyczy,

4. Jesli w rubryce 13 Wniosku EDG-l albo rubryce 7 lub 8 pole 18 czesci EDG-MW zabraknie miejsca na wyszczególnienie rodzajów
dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez przedsiebiorce, wtedy ciag dalszy tej rubryki stanowi niniejszy zalacznik; poszczególne
rodzaje dzialalnosci powinny byc okreslone kodami podklas (5 znaków) rodzajów dzialalnosci wg klasyfikacji PKD 2007 i do konca
2009 r. wg klasyfikacji PKD 2004.
5. W celu ustalenia kodu przypisanego poszczególnym rodzajom dzialalnosci gospodarczej nalezy:
a) skorzystac z publikacji dostepnych w organie ewidencyjnym,
b) skorzystac z serwisu informacyjnego GUS zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem
www.stat.gov.pl/Klasyfikacje, gdzie dostepne sa równiez klucze powiazan pomiedzy klasyfikacjami PKD 2007 i PKD 2004.
4. Wypelniony wniosek nalezy podpisac.



Instrukcja wypelniania wniosku EDG-l

Wniosek EDG-l zostal wydany na podstawie upowaznienia zawartego w alt. 7b ust 10 ustawy - Prawo dzialalnosci
gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujacych dzialalnosc gospodarcza wniosek EDG-l jest jednoczesnie wnioskiem o
wpis do krajowego rejestru urzedowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgloszeniem identyfikacyjnym albo
aktualizacyjnym do naczelnika urzedu skarbowego, zgloszeniem albo zmiana zgloszenia platnika skladek do Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych albo oswiadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia spolecznego rolników.
Wniosek o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej stanowia wszystkie jego czesci.
Zgloszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzacej dzialalnosc gospodarcza, do ubezpieczen spolecznych lub
ubezpieczenia zdrowotnego nastepuje niezaleznie od zlozenia wniosku EDG-l, w formie zgloszenia ZUS ZUA albo ZUS
ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezposrednio do ZUS. Szczególowe informacje sa dostepne na
stronie www.zus.pl.
Dane ewidencyjne, okreslone w art. 7b ust 2 oraz 7ba ust l ustawy -Prawo dzialalnosci gospodarczej sa jawne. Na
formularzu wskazano je poprzez ciemniejsze tlo.
Wniosek nalezy wypelnic komputerowo albo na maszynie lub dlugopisem pismem wyraznym, bez poprawek i skreslen.
W razie potrzeby dokonania korekty zlozonego wniosku, nalezy wypelnic dodatkowy formularz EDG-POPR.
Wszystkie daty nalezy podawac w formacie RRRRMMDD (standard ISO 8601).
W rubryce Ol nalezy wskazac rodzaj wniosku. Dopuszcza sie jednoczesne wskazanie pól w razie potrzeby: l i 3, 2 i 3, 2 i 4,
2 i S, 4 i 5.

Rubryki i pola wypelniane w zaleznosci od rodzaju skladanego wniosku:
l. Wniosek o wvis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej:

l. W czesci EDG-l rubryki i pola obowiazkowe oznaczone gwiazdka (*) oraz:
· 07.3 - o ile posiada numer PESEL, 07.4 - o ile posiada numer NIP,
· 07.8 i 07.9 - o ile posiada,
· 08.5 - 08.8 - o ile posiada oraz 08-11 jesli adresjest nietypowy,
· 09 -o ile zawiera inne dane niz wskazane w rubryce 08,
· 14-o ilezawierainnedanenizwskazanewrubryce08,
· 15 -o ile zawiera inne dane niz wskazane w rubryce 14 lub 08,
· 16 -o ile posiada odpowiednio telefon, adres email, faks lub adres strony internetowej,
· 19 -o ile podlega ubezpieczeniu spolecznemu w ZUS albo 20 -o ile podlega ubezpieczeniu spolecznemu rolników w

KRUS,
· 21 -jezeli zakladajac dzialalnosc gospodarczajednoczesnie deklaruje jej zawieszenie,
· 24 -jezeli nie prowadzi dokumentacji rachunkowej we wlasnym zakresie,
· 25.8- o ile posiada,
· 27-29- o ile którakolwiek dotyczy.

2. Czesc EDG-MW wypelnia jedynie wtedy, gdy wykonuje dzialalnosc gospodarcza w wiecej niz jednym miejscu.
Rubryki i pola: 01.1, 02, 03, 04, OS, 06.1 - o ile posiada numer PESEL, 06.2 - o ile posiada numer NIP, 07 -
odpowiednie pola. Rubryke 08 - wypelnia jezeli posiada trzecie miejsce wykonywania dzialalnosci gospodarczej.

3. Czesc EDG-RB wypelnia jedynie wtedy, gdy:
· posiada rachunki bankowe zwiazane z wykonywana dzialalnoscia gospodarcza lub
· wnioskodawca posiada nadany w innych krajach podatkowy numer identyfikacyjny
· albo chce zglosic numer osobistego rachunku bankowego.
· wypelnia rubryki i pola: Ol, 02, 03, 04.1 - o ile posiada numer NIP, 04.2 - o ile posiada numer PESEL, 05.1-4 - o ile

posiada rachunek bankowy zwiazany z dzialalnosciagospodarcza, 05.6 - o ile na ten rachunek ma byc dokonywany
zwrot podatku, 06 -o ile posiada drugi rachunek bankowy i 07 - o ile posiada trzeci rachunek bankowy zwiazany z
dzialalnoscia gospodarcza, 09 -o ile nadano w innych krajach podatkowe numery identyfikacyjne.

4. Czesc EDG-RD wypelnia jedynie o ile jest to kontynuacja:
· rubryki 13czesci EDG-l albo
· 07.18,albo08.18czesciEDG-MW. .

· Wypelnia rubryki i pola: Ol, 02, 03, 04 -o ile podlega ubezpieczeniu spolecznemu rolników w KRUS, OS,06.1 - o ile
posiada numer PESEL, 06.2 - o ile posiada numer NIP oraz 07.

II. Wniosek dotyczacy zgloszenia zmian woisu w ewidencji dzialalnosci gosoodarczej:
1. w czesci EDG-l: 01.2,02,03.1,03.2 - o ile nastapila zmiana wlasciwosci naczelnika urzedu skarbowego, 04, OS,

06, 07.2 albo 07.3, 07.4, 07.5 oraz cale nowe brzmienie rubryk, w których dokonywana jest zmiana, z
zaznaczeniem kwadratu przy nazwie rubryki.

2. w czesci EDG-MW, o ile zmiana dotyczy dodatkowych miejsc wykonywania dzialalnosci: 01.2 albo 01.3, 02, 03,
04, 0.5, 06.1 - o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3, odpowiednio 07 lub 08.

3. w czesci EDG-RB - o ile zmiana dotyczy rachunków bankowych lub nadanych w innych krajach podatkowych
numerów identyfikacyjnych: 01,02,03,04.1,04.2 - o ile posiada numer PESEL, odpowiednio rubryki 05-09.

4. Czesc EDG-RD wypelnia jedynie o ile jest to kontynuacja zmienianej rubryki 13 czesci EDG-l albo zmienianej
07.18, albo zmienianej 08.18 czesci EDG-MW. Wypelnia rubryki i pola: Ol, 02, 03, 04 - o ile podlega
ubezpieczeniu spolecznemu rolników w KRUS, OS,06.1 - o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3 oraz 07.

III. Jezeli wniosek dotyczy zgloszenia zawieszenia wykonywania dzialalnosci gosoodarczej, wypelnia jedynie w czesci EDG-
l rubryki i pola: 01.3, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08,10 oraz 21.
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IV. Jezeli wniosek dotyczy zgloszenia wznowienia wykonywania dzialalnosci gospodarczei, wypelnia sie jedynie w czesci
EDG-l rubryki i pola: 01.4, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08,10 oraz 22.

V. Jezeli wniosek dotyczy zgloszenia zaprzestania wykonywania dzialalnosci gospodarcze;, wypelnia sie jedynie w czesci
EDG-l rubryki i pola: 01.5, 02, 03.1, 04, OS, 06, 07.2 albo 07.3, 07.4 oraz 23.

Pole 03.2 wypelnia sie tylko w przypadku zmiany naczelnika urzedu skarbowego wynikajacej ze zmiany wlasciwosci
miejscowej w sprawach ewidencji podatkowej.
Osoby kontynuujace ubezpieczenie spoleczne rolników przy prowadzeniu pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej
wypelniaja równiez rubryke 20.

W rubryce 05 - nalezy wskazac wlasciwa terenowajednostke ZUS albo Centrale KRUS.

W polu 07.1 - nalezy wpisac odpowiednio litere K lub M dla oznaczenia plci.
W polu 07.2 - nalezy wpisac rodzaj dokumentu (,,1" dla dowodu osobistego albo ,)." dla paszportu) i numer dokumentu.
W polach 07.3-5 - numery PESEL, NIP oraz REGON nalezy wpisac o ile je nadano.
W polu 07.14 - nalezy podac wszystkie posiadane obywatelstwa.

Rubryka 08:
Zaleca sie podawanie danych adresowych zgodnie z oznaczeniem zawartym w bazie adresów TERYT - dostepnej
elektroniczniena stroniehttp://www.stat.2ov.pllbroker/accessliodex.jspa
_ dla potrzeb podatkowych adres miejsca zamieszkania jest adresem do korespondencji, chyba ze jako adres do
korespondencji zostanie wskazany adres miejsca zameldowania albo adres glównego miejsca wykonywania dzialalnosci
gospodarczej
_ w przypadku zagranicznego adresu zamieszkania nalezy wypelnic pola l i 5-10
_ w polu 04 - w przypadku m. st. Warszawa nalezy podac nazwe dzielnicy, a w przypadku Krakowa, Lodzi, Poznania i
Wroclawia -nazwe delegatury miasta (dawnej dzielnicy)
-w polu 11 -adres nietypowy nalezy podawac z najwieksza mozliwa dokladnoscia,

Rubryka 09 - podanie adresu zameldowania jest obowiazkowe. Jesli rubryka ta pozostanie niewypelniona, oznacza to
oswiadczenie, ze adresem zameldowaniajest adres zamieszkania.

Rubryka 10 - oznaczeniem (firma w rozumieniu Kodeksu cywilnego) osoby fizycznej jest jej imie i nazwisko oraz
ewentualnie inne dodatkowe okreslenia.
Jezeli przedsiebiorca wykonuje dzialalnosc równiez w formie spólki cywilnej -dane adresowe i PKD podaje zarówno swoje,
jak i okreslone w umowie spólki.

Rubryka 11 - wpisac nazwe skrócona, jesli istnieje.

Rubryka 12 - nie wczesniej niz data zlozenia wniosku.

Rubryka 13 - do wypelnienia nalezy posluzyc sie Polska Klasyfikacja Dzialalnosci (PKD 2007) i do dnia 31 grudnia 2009 r.
Polska Klasyfikacja Dzialalnosci (PKD 2004) oraz kluczem powiazan PKD 2007 - PKD 2004; wglad do Polskiej
Klasyfikacji Dzialalnosci zapewnia organ ewidencyjny; standardowe klasyfikacje i nomenklatury sa dostepne na stronie
www.stat.gov.pllKlasyfikacje. Gdy w rubryce 13 zabraknie miejsca, nalezy wypelnic czesc EDG-RD. Przewazajacy rodzaj
dzialalnosci (wskazywany na pierwszym miejscu zarówno w kolumnie dotyczacej PKD 2007, jak i PKD 2004) jest okreslany
samodzielnie przez wnioskodawce na podstawie przewidywanych lub faktycznie uzyskiwanych najwiekszych przychodów ze
sprzedazy produktów (wyrobów i uslug) oraz towarów i materialów.

Rubryka 14 - dotyczy zakladu glównego/siedziby. Jesli rubryka pozostanie niewypelniona, oznacza to, ze wnioskodawca
deklaruje wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w miejscu zamieszkania i jego adres zamieszkania bedzie powszechnie
dostepny. Jezeli przedsiebiorca posiada takze inne miejsca wykonywania dzialalnosci lub oddzialy, nalezy wypelnic czesc
EDG-MW. W polu 10adres nietypowy nalezy podawac z najwieksza mozliwa dokladnoscia,-

~
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Rubryka 15 - nalezy podac adres, na który przesylana bedzie korespondencja urzedowa. Jesli pole to nie zostanie
wypelnione, korespondencja urzedowa bedzie wysylana na adres wskazany w rubryce 14, a jezeli i ta rubryka pozostanie
niewypelniona -w rubryce 08.

Rubryka 16 - nalezy podac te dane, o ile wnioskodawca posiada.

Rubryka 17 - liczba pracujacych to liczba osób wykonujacych prace przynoszaca im zarobek w formie wynagrodzenia lub
dochód, bez wzgledu na miejsce i czas jej trwania. Do pracujacych zalicza sie: osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy, pracodawców tj. wlascicieli jednostek prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (lacznie z pomagajacymi czlonkami
rodzin) oraz osoby pracujace na wlasny rachunek, osoby wykonujace prace nakladcza,
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Rubryka 18 -do zatrudnionych zalicza sie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

Rubryka 19 - dotyczy jedynie skladek, do których poboru zobowiazany jest ZUS

Rubryka 20 - dotyczy jedynie rolników kontynuujacych ubezpieczenie w KRUS. Wypelnia ja rolnik (domownik rolnika),
który podlegajac ubezpieczeniu spolecznemu rolników i podejmujac prowadzenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej
chce kontynuowac to ubezpieczenie spelniajac równoczesnie ponizsze warunki:

1) podlega ubezpieczeniu w pelnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,
2) nadal prowadzi dzialalnosc rolnicza lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyzej lha
przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,
3) nie jest równoczesnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku sluzbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub
renty albo do swiadczen z ubezpieczen spolecznych,
4) w sytuacji prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w ubieglym roku podatkowym nalezny podatek z tej
dzialalnosci nie przekroczyl ustawowo ustalonej rocznej kwoty granicznej,

badz zglasza zmiane wpisu, informacje o zawieszeniu dzialalnosci lub jej wznowieniu.
Za rozpoczecie prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej uznaje sie takze:

1) wznowienie wykonywania pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono,
2) zmiane rodzaju lub przedmiotu wykonywanej dzialalnosci wedlug PKD.

Rolnik (domownik rolnika), który zglasza zawieszenie prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej lub jej
zakonczenie podaje w rubryce 20 wylacznie nazwe jednostki terenowej KRUS prowadzacej jego sprawy. Osoby, które w
minionym roku nie prowadzily pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej (nie wspólpracowaly przy jej prowadzeniu) nie
wypelniaja pozycji 1.4 i 2 rubryki. Pozostale osoby wypelniaja odpowiednio pozycje tej rubryki wstawiajac we wlasciwe
kwadraty znak X.

Rubryki 21 i 22 - wypelniaja przedsiebiorcy, którzy dokonuja zawieszenia/wznowienia wykonywania dzialalnosci
gospodarczej.

Rubryke 23 - wypelniaja przedsiebiorcy, którzy trwale zaprzestaja wykonywania dzialalnosci gospodarczej.

Rubryke 24 - wypelnia sie w przypadku, gdy dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we wlasnym zakresie.

W przypadku zaznaczenia rubryki 29, niezaleznie nalezy dokonac zgloszenia spólki cywilnej do naczelnika urzedu
skarbowego (formularz NIP-2).

Do wniosku nalezy dolaczyc wypelnione czesci EDG-RB, EDG-RD i EDG-MW, zgodnie z instrukcjami ich wypelniania.
W przypadku skladania wniosku przez pelnomocnika nalezy dolaczyc pelnomocnictwo. Jezeli pelnomocnikiem skladajacego
jest kurator, do wniosku nalezy dolaczyc postanowienie sadu o jego ustanowieniu.
Wypelniony wniosek nalezy podpisac. Pole ,,miejscowosc i data zlozenia wniosku" wypelnia organ ewidencyjny.
Pouczenie: Za wykroczenia skarbowe dotyczace obowiazków ewidencyjnych, o których mowa w 3rt. 81 Kodeksu karnego
skarbowego, grozi kara grzywny.


