Poniższa karta nie jest wykładnią prawa i ma charakter informacyjny

KARTA USŁUGI
Nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
osobie fizycznej prowadzącej samodzielnie
działalność gospodarczą
będącej przedsiębiorcą za pośrednictwem Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
Co chcę załatwić?

Uzyskać numer NIP.

Kogo dotyczy?

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Nr 50

Data zatwierdzenia:
18.07.2013

Przygotuj:

Co przygotować?

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?




dokument tożsamości,
jeżeli występujesz za pośrednictwem pełnomocnika
– pełnomocnictwo wraz
z opłatą skarbową w wysokości 17,00 PLN, na konto Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Podatków
i Opłat, nazwa banku: Bank Pekao S.A., nr konta: 04 12402092 946230050000 0000, tytułem:
opłata za pełnomocnictwo.
Musisz wypełnić druk:CEIDG-1 (opcjonalnie z załącznikami CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDGPOPR).

Druk CEIDG-1, wypełnij czytelnie, zgodnie z rubrykami. Druk możesz pobrać:


bezpośrednio:
w Urzędzie Miasta Krakowa – Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Wielicka 28a, Kraków,
poniedziałek-piątek: 7:00-17:00.
za pośrednictwem Internetu pod adresem:
www.ceidg.gov.pl , w zakładce;
Wypełnij wniosek przez Internet→ Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1
Wypełnij wniosek przez Internet→ Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami
Wypełnij wniosek przez Internet→ Formularz CEIDG-1 bez załączników

Jak wypełnić
dokumenty?



Ile muszę
zapłacić?

Usługa świadczona jest bezpłatnie.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Druk CEIDG-1 możesz złożyć przed dniem rozpoczęcia działalności, jednak nie później niż w dniu jej
rozpoczęcia wskazanej w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Gdzie załatwię
sprawę?

Sprawę załatwisz w Urzędzie Miasta Krakowa, w
ul. Wielicka 28a w Krakowie, poniedziałek-piątek: 7:00-17:00.

Punkcie

Obsługi

Przedsiębiorcy,

Po otrzymaniu dokumentów z Urzędu Miasta Krakowa:

Co zrobi urząd?





Jaki jest czas
realizacji?

Załatwimy Twoją sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu
wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje
dodatkowe

Przy składaniu dokumentów w Urzędzie Miasta Krakowa zastanów się jaką wybierzesz formę
opodatkowania.
W druku CEIDG-1 podaj numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.


Podstawa prawna



Zweryfikujemy druk CEIDG-1 oraz załączone dokumenty.
Jeżeli druk CEIDG-1 jest niekompletny wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.
Jeżeli prawidłowość złożonych dokumentów nie budzi wątpliwości, zarejestrujemy Cię
w ewidencji podatników urzędu i wydamy potwierdzenie o nadaniu NIP.

Ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 1314 ze zm.).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 672 ze
zm.).
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