
Zalaczniki do rozpor~enia Rady Ministrów z dnia (poz )

Zalacznik nr 1

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ
Wniosek ten stanowi jednoczesnie zgloszenie

do ZUS/KRUS, urzedu statystycznego oraz naczelnika urzedu skarbowegoWniosek dotyczy osoby fIZYcznej podlegajacej wpisowi do ewidencji dzialalnosci gospodarczejPrzed wypelnieniem nalezy zapoznac SIe z mstrukcJaJesli wniosek dotyczy wpisu do ewidenCji nalezy wypelnic rubryki oznaczone gwiazdka (*)

oraz inne pola, o ile

wnioskodawca posiada dane podlegajace wpisaniu (patrz instrukcja)01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w D
02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

znakiem X wybrana opcje wniosku

•.~.•.• ~............................................................................................................................................ "" ....................

Cl1.wniosako wpisdo ••widencjidzialalnosci 03.1. Wlasciwy naczelnik urzedu skarbowego:*
gospodarczej

t:l2· wnioseko zmianewpisuw ewidencjidzialalnosci gcspoda=ej

............................................................................................
t:l3- wnioseko y,pis infonnacjio zawieszeniu

:03.2. PoprzedniO WlasCIWY naczelnik urzedu Skarbowego:

dzialalnoscigospodarczej

•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••• a a •••• a •••••••

t:l4-wniosakO wpis inlonnacjiO wznowieniu 04. Urzad Statvstvcznv w:* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••dzialalnoscigospodarczej
Cl~zawiadorrilenieo zaprzestaniudzialalnosci 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczen spolecznych:*

gospodarczej

06.Nr Wpisu W EDG:.... On ••••••••

.a.a ••• a.a ••• aa •••••• a ••••••••••••••••••••• a •••• aa ••••• a ••• a •••• a •••• a.a ••••••••••••••••

I. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY:
007. Dane osobowe:

1.Plec(K/M):*2.Rodzaj, seria i nr dokumentu tozsamosci:D *
••• a ••••••••••

••••••••••••••••••••••••••• a •••

. ...3.PESEL:
4.NIP:-.

5.REGON: -
S.Nazwisko:·

7-1mje pierwsze:'

S.Nazwisko rodowe:

9.1mie drugie:

1Q.lmie ojca:*

i1.lmie matki:'

12.Mjejsce urodzenia:'

13.Data urodzenia (RRRRMMDD):*

14.Posiadane obywatelstwa:' Cl08.
Adres mieisca zamieszkania wnioskodawcy:

1.Kraj:·

2.Województwo:*3.Powiat:'4.Gmina:*

5.Miejscowosc:

6.Ulica:

7.Nr nieruchomosci: IB.Nr lokalu:

9.Kod pocztowy:*

1Q.Poczta:"

ii.0pis nietypowego miejsca lokalizacji:
Cl09.

Adres mieisca zameldowania wnioskodawcy (jesli inny niz w rubryce 08):
1.Województwo:

2.Powiat:3.Gmina:

4.Miejscowosc:

5.Ulica:

6.Nr nieruchomosci: 17.Nr lokalu:

B.Kod pocztowy:

19.Poczta:

n.

DANE DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI DZ!ALALNOSCI GOSPODARCZEJ

Cl10. Oznaczenie przedsiebiorcy, którego wniosek dotyczy:*

Cl11. Nazwa skrócona:

Cl12. Data rozpoczecia..

dzialalnosci(RRRRMMDD):* -
-----'--

Cl13. Rodzaje dzialalnosci gospodarczej * (na pierwszym miejscu nalezy wskazac przewazajacy rodzaj dzialalnosci;pozostale symbole w zalaczniku EOG-RD)·· .

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

symbol (5 - znakowy) wg PKO 2007

symbol (5· znakowy) wg PKO 20Q4
1.

----- 2.----- 1.-2.-
3.

----- 4.----- 3.- - -- 4.--5. ----- 6.------ 5.- -- - 6.--
7.

----- 8.----- 7.----- 8.-----
9.

----- 10.----- 9.----- 10.-----



...

EOG -1 str.2

{jesli jest
. .

014 •. Adres glównego miejsca wykonywania dzialalnosci gospodarczej,' .
fnnvnlzwrubrvce08)~ ....•. ...•..... '., . ....• ..•.•..... ;

1.Województwo:. 2. Powiat: ..' 3.Gmina:

4.Miejscowosc:

a.Kod pocztowy:

5.Ulica:
.' .. ' '. ,c

. .

9.poczta: .'
' .....

.

6.Nr nieruchomosci:
..··1- .. ' ... '.

. ' ' . , r.Nr lokalu:

i0.0pis niatypowego miejsca lokalizacji:

.' '.

015. Adres do koresDondencii (iesli iest inny niz w rubryce 14):
1.WOjewództWo: 2.Powlat: 3.Gmina:

4.Miejscowosc: 5.UJica: 6.Nr nieruchomosci:

j7.Nr lokalu:

a.Kod pocztowy: 9.Poczta: 10.Skrytka pocztowa:

016.Dane do kontaktu:
1.Nr telefonu:

.. ; .. '. . .

3. Numer faksu:

2.Adres poczty elektronicznej:
' ....

4.St1ona www:
i .

!

l

. ." ." .

017. PrzewIdyWana Rczba pracuJacych:" C118. Przewidywana llezba zatrudnIonych:·

019. Data powstania obowiazku oplacania skladek ZUS: _ • ~I
O 20. Dane dla potrzeb KRU5: I

1~Oswiadczam, ze: ,i

1) moje sprawy prowadzi jednostka terenowa KRUS w: ,:,~~.._ _ _ ,.,...,. _.__ '. I

2) chce kontynuowac ubezpieczenie spoleczne rolników: OTak I

3) w poprzednim roku podatkowym: I
a) prowadzilem(am) pozarolnicza dzialalnoSC gospodarcza: D Tak

b) wsp6!pracowalem(am) przy prowadzeniu pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej: D Tak I

4) zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o kwocie naleznego podatku od ]clilodóW z pozarolniczej

dzialalnosci gospodarczej za poprzedni rok podatkowy:
a) dostarczylem(am) wlasciwej jednostce terenowej KRUS: D
b) dostarcze wlasciWej jednostce terenowej !<RUS w terminie 14 dni od dnia rozpoczecfa p ania pozarolniczej

dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolników: D l
2. Zalaczam zaswiadczenie o kwocie naleznego podatku od przychodów z pozarolniczej dzIaIaInosql gospoclarczej zapoprzedni rok podatkowy: D . I

021. Informacja o zawieszeniu WYkonvwania dzialalnosci aosoodarczej: I

1.Data rozpoczecia zawieszenia:, .•.•• -' _ 12.przewidywany okres zawieszeni ...•..... miesiace

3.OswladCzam, ze nie zatrudniam obecnie pracowniKów w ramach wykonywanej dzialalnoscI: O

C122.1nformacja o wznowieniu wykonyWania dzi8lali'losci gosp6darczejoddnia:" • _

C123.1nfórmacja o zaprzestaniu wykonywania dzialalnosci gospodarczej od dnia: 1_ . .
024. Dane podmiotu prowad:zaceRo dokumentacje rachunkowa wnioskod~wCV:
1. Firma: . 2.NIP: L
025. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wniosk~awcy:

i.Kraj:· 2.Województwo:· 3.Powiat:" 4.Gmina:·

S.Miejscowosc:" G.Ulica:" 7.Nr nieruchomosci

Is.Nr lokalu:

9.Kod pocztowy:· 10.Poczta:"

026. Rodzaj prowadzonej dokumenlac'j rachunkowej:'"

02. Podatkowa

O1.Ksiegi rachunkowe ksiega przychodów i 03. Inne ewidencje 04. Nie jest prowedzona
rozchodów

027. Prowadze zakllld pracy LJ28. prowaaze zagramczne prze<llSleOlorstwo
chronionej O Tak drobnej wytwórczosci CJTak

O 29. Prowadze dzialalnosc guspodarcza wylacznie w Iormie spólldlek cywilnej/yOil D Tak

Dolaczone dokumenty, podac liczbe dokumentów/formularzy:
OEDG-RD szt ••••; OEDG-MW szt ••••; OEDG-RB szt •••• ; CJPelnomocnic Mola szt ••••

wlasnoreczny podpis wnioskodawcy/pelnomocnika miejscowosc i data zlozania /lniosku



Czesc EDG-MW nr D Dodatkowe miejsca wykonywania dzialalnosci gospodarczej
WnioseK aotyczy osoby fizycznej podlegajacej wpISOwido ewK:IellCl'OZlalalnosc, gospooarczej

Przed wypelnieniem nalezy zapoznac sie z Instrukcja I

01. Rodzaj zgloszenia: zaznacz w O IU2. Nazwa I acues organu eWidenCYJnego:
znakiem x wybrana opcje: •••.••••.•.••••••••.••••••••••••••.••••.••.•.•.•.•...•.. ~~.•.....•••••••...•....•.......

01- wniosek o wpis do ewidencji dzialnosci Igospodarczej 03. Wlasciwy naczelnik urzedu skarbo\'llego:

~~:~~:~~s::~:fsu w ewidencji •••..••••••••.••••.•••.•..••.••...•••.•.....•.•••••.••.. 1 .

03-likwidacja dodatkowego miejsca 04. Urzad Statystyczny W: .
OS. Nazwa iadres jednostki terenowej" US:

Cl06. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
. .'

1.PESEL: ~ .... 2.NIP: _ ,--.~_ '--'--<_~ _ 3.REGOt:

LJU/. AQres QOQa1l\owego mieJsca WYKonywania aZI8farnOSCIgospoaarcz ~J •.. :

i.Nazwa jednostki lokalnej: 2.N mer identyfikaoyjny REGON:

15. Przewidywana liczba zatrudnionych:

.....

. . 11O.Nr lokalu:

.....

17.Jednostka samodzielnie

bilansujaca: D Tak D Nie

6.Gmina:
.

9.Nr nien chomosci:
..

..

5. Powiat:
.

8.Ulica:
. '.

.. 12.Poczta: .. '

4.Województwo:
.

3. Kraj:

7.Miejscowosc:
. " ".

11.Kod pocztowy:

13. Opis nietypowego miejsca lokalizacji:

14. Przewidywana liczba pracujacych:

2.Numer identyfikacyjny REGON:

----- ---- -----
6.Gmina
. . ..' >...:', '.: .

9.Nrnier chomosci: .'.. '. 110.NrJokalu:I··.· '.' l
..

.

.:

5. Powiat:
c,.' .' ...........•........

8.Ulica:
'"

12.Poczta:

4.Województwo:
.... .. .

'.' .

'.'

16. Data rozpoczecia dzialalnoSCi jednostl<l (RRRRMMDO): _ _ _ _ _ _. _ _

1 8. HOdzaJe dZialalnOSCI gospoaarczeJ (na pierwszym miejscu nalezy wskazac przewaz 'acy rodzaj dzialalnosci;
pozostale symbole w zalaczniku EOG-RD)

symbol (5 - znakowy) wg PKO 2007 symbol (5 - znako~ f) wg PKO 2004

1. _ _ _ _ _ 2. _ _ _ _ _. 1. _ _ _ _ _ 2.

3. __ . . 4. _~_._'___.. 3. 4.
5. ....6. . ' 5. 6.
7; 8. :.,:,.__ 7. 8.
9; _ ~ __ ~ . 10. _ __ _ _ 9. _ _ _ _ _ 10.
lalaczam WniOSeK t:u ..:i-HU LJ
UUD.
i.Nazwa jednostki lokalnej:

3.Kraj:
.......... ,.. . .

7.Miejscowosc: .
I .... .... . ....

11.Kod pocztowy:

13. Opis nietypowego miejsca lokalizacji:
.'

15. Przewidywana liczba zatrudnionych:14. Przewidywana liczba pracujacych: 17.Jednostka samodzielnie

16. Data rozpoczecia dziatalllQ8ci jednostki (RRRRMMOD): _ _ _ _ _ _ _ _ bilansujaca: D Tak D Nie

18. HOdZaje dZIalalnosci gospodarczej (na pierwszym miejscu nalezy wskazac przewa 'ajacy rodzaj dZialalnosci;
lpozostale symbole w zalaczniku EOG-RD)

symbol (5 - znakowy) wg PKO 2007 symbol (5 - znako ryj wg PKO 2004

1. _ _ _ _ _ 2; _ _ _ _ _ 1. _ _ _ _ _ 2. _ _ _ __
3. 4. 3. 4.
5. 6. 5. 6.
7. 8. 7. 8.
9. 10. 9. 10.
Zalaczam wniosek EDG-RD O

miejscowosci data zlozeniawniosku wlasnorecznypodpiswnieskodawcy/pelnomocnika
Instrukcja wYPelniania:
1. W razie potrzeby zgloszenia wiekszej liczby miejsc wykonywania dzialalnosci gospodarczej na ~y uzyc kolejnych formularzy EOG
MW.

2. Pole 18 dla miejsca wykonywania dzialalnosci gospodarczej nalezy wypelnic wg zasad analogi mych jak dla rubryki 13 formularza
EDG-1,z tym ze tutaj opisuje sie zakres dzialalnosci wykonywanej w danym miejscu. Jezeli w pol 18 zabraknie miejsca - nalezy
wypelnic dodatkowo formularz EOG-RO.

3. Nietypowe miejsca lokalizacji nalezy opisywac z maksymalna mozliwa dokladnoscia.
4. Jezeli miejsce wykonywania dzialalnosci gospodarczej znajduje sie poza terytorium Rzeezypof politej Polskiej, informacja ta nie
zostanie wpisana do rejestru REGON.
5. Wypelniony wniosek nalezy podpisac.



Czesc EDG-RB nr D Informacja o rachunkach ban kowych
Czesc EDG-RB organ ewidencyjny przekazuje naczelnikowi urzedu skarbowego oraz wlasciwej jednostce terenowej ZUS

Wniosek dotyczy tylko osoby fizycznej podlegajacej wpisowi do ewidencji dzialalnoSl i gospodarczej

Przed wypelnieniem nalezy zapoznac sie z Instrukcja

01. Wlasciwy naczelnik urzedu skarbowego: •••••••••••••••••••••••••••••••••

02. Nazwa i adres jednostki terenowej ZUS~ •••••••••••••••••••.••••••••.••••••••••••.•....

I. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
003. Oznaczenie przedsiebiorcy:

004 Dane identvfikacvine wnioskodawcy:

f.NIP: __ -:-.. _ __ _ _ _ _ 12.PESEL:.:... .

II. Dane identyfikacyjne rachunkow bankowych wnioskodawcy:
005. Rachunek bankowy zwiazany z prowadzeniem dzialalnosci gospoda !czei:

1.Kraj siedziby banku: 12.Pelna nazwa banku/oddzialu:
3. Posiadacz rachunku:

4.Nr rachunku (26 znaków):

6.Rachunek, na który bedzie dokonywany zwrot podatku O

006. Rachunek bankowy zwiazany z prowadzeniem dzialalnosci gospoda czei:

1.Kraj siedziby banku: 12.Pelna nazwa banku/oddzialu:
3. Posiadacz rachunku: '

4.Nr rachunku (26 znaków):- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
007. Rachunek bankowvzwiazanv z prowadzeniem dzialalnosci QosJ)Oda czei:

1.Kraj siedziby banku: 12.Peln~ nazwa banku/oddzialu:
3. Posiadacz rachunku:

4.Nr rachunku (26 znaków):

15.Li~daCja

15.Li~daCja

15.Lik~dacia

008. Osobisty rachunek bankowy (niezwiazany z prowadzeniem dzialalnosci

1.Kraj siedziby banku: 12.Pelna nazwa banku/oddzialu:
3.Posiadacz rachunku:

4.Nr rachunku (26 znaków):

ospodarczei) :

I 5.Re~nacja

009, Informacja o numerach identvtikacvinych uzYskanych w Innvch krai~ ch:

1.Krai: 2.Nr:

1.Kraj: 2.Nr :

wlasnoreczny po jpis wnioskodawcy
miejsce idata zlozenia wniosku /pelne mocnika

Instrukcja wypelniania:
1. Czesc EOO-RB nalezy wypelniac pismem wyraznym, bez 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 do zwrotu podatku (rubryka 05) iwskazac takie je ~o przeznaczenie.

4. Podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiazkowe. Na wskazany rachur ek beda dokonywane
ewentualne VlVrotynadplaty podatku dochodowego. Mozna podac jedynie taki rachunek, którego je;t sie wlascicielem lub

wspólwlascicielem. Wpisane dane aktualizuja poprzedni stan danych, jednak po zmianie wlasciw~ o naczelnika urzedu
skarbowego nalezy ponownie wskazac rachunek. W przypadku rezygnacji z otrzymywania zwrotu r adplaty podatku dochodowego
na rachunek osobisty (równiez z powodu likwidacji) nalezy zaznaczyc pozycje [Rezygnacja].
5. Rubryke 9 nalezy wypeInic, o ile dotyczy.

6. Wypelniony Wniosek nalezy podpisac.



3.REGON:

symbol (5 - znakowy) wg PKD 20 4

11. 12.

Czesc EDG-RD nr O WYKONYWANA DZIALALNOSC GO~ PODARCZA
Wniosek dotyCZYosoby fizycznej podlegajacej wPisowi do ewidencji dzialalnosci go~podarczej

Przed wypelnieniem nalel}' zapomac sie z Instrukcja

01.Nazwa iadres organu ewidencyjnego ••••••••••••••.••••••

02. Wlasciwy naczelnik urzedu skarbowego •••••.••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••

03.Urzad Statystyczny w .

04.Centrala KRUS O

05. Oznaczenie przedsiebiorcy:

06. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:

f.PESEL: _ _ IZ.NIP:_

007. Rodzaje wykonywanej dzialalnosci gospodarczej:
Ciag dalszy informacji z rubryki 13 wniosku EDG-1 CI albo ciag dalszy informacji z rubryil 18 czesci EDG-MW CJ

dodatkowe miejsca wykonywania dzialalnosci oznaczonego kolejnym numerem •••_ ze z loszenia EDG·MW
(prosze zaznaczyc wlasciwy kwadrat)

symbol (5 - znakowy) wg PKD 2007

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.-----

000

.........

.

.

.

.

.

miejscowosc j data zlozenia wniosku wlasnoreczny podpis wniosko( awcy/pelnomocnika
Instrukcja wypelniania:
1. Czesc EDG-RD nalezy wypelniac na maszynie lub dlugopisem pismem wyraznym, bez poprawE k iskreslen.

2.Rubryke 04 wypelnia wylacznie osoba podlegajaca ubezpieczeniu w KRUS wstawiajac znak x w r.wadracie.

3. Jezeli wniosek jest zgloszeniem zmian, nalezy podac numer REGON odpowiednio podmiotu alb jego jednostki lokalnej,
której wniosek dotyczy.

4. Jesli w rubryce 13 wniosku EOG-1 albo rubryce 7 lub 8 pole 18 czesci EOG-MW zabraknie miej ca na wyszczególnienie
rodzajów dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez przedsiebiorce, wtedy ciag dalszy tej rubryll stanowi niniejszy zalacznik;
poszczególne rodzaje dzialalnosci powinny byc okreslone kodami podklas (5 maków) rodzajów dzi alalnosci wg klasyfikacji PKO
2007 i do dnia 31 grudnia 2009 r. wg klasyfikacji PKO 2004.

5. W celu ustalenia kodu przypisanego poszczególnym rodzajom dzialalnosci gospodarczej naJezy
a) skorzystac z publikacji dostepnych w organie ewidencyjnym,
b) skorzystac z serwisu informacyjnego GUS zamieszczonego na stronie intemetoweJ pod adresen
www.stat.gov.pl/Klasyfikacje. gdzie dostepne sa równiez klucze powiazan pomiedzy klasyfikacjami PKO 2007 i PKO 2004.

6. Wypelniony Wniosek nalezy podpisac.



EDGPOPR

Formularz sluzy do dokonywania korekt w przypa,(jkupc

mylek
przy wypelnianiu czesci wniosku o wpis do ewidencji dzialalnos

igospodarczej

Czesc)

Rubryka PolePoprawna tresc Podpis:Pieczec i podpis
skladajacego

organu
ewidencyjnego

l

Wpisac, której czesci wniosku korekta dotyczy: EDG-l albo EDG-MW, albo!EDG-RB, albo EDG-RD
,

II


