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KARTA USŁUGI
Wyrejestrowanie działalności gospodarczej

Co chcę załatwić?

Nr 52
Data zatwierdzenia:
18.07.2013

Zawiadomić o zlikwidowaniu działalności gospodarczej.
Dotyczy:


osób fizycznych likwidujących własną działalność gospodarczą za wyjątkiem osób będących
przedsiębiorcą

osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które
zaprzestają prowadzenia działalności gospodarczej.
Musisz przygotować:

Kogo dotyczy?



Co przygotować?

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

w przypadku osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą – decyzję/zaświadczenie o wykreśleniu
jeżeli działalność podlegała wpisowi na podstawie odrębnych ustaw, wykreślenie REGON-u;

w przypadku spółek akcyjnych, spółek z o.o., jawnych, komandytowych, komandytowoakcyjnych, partnerskich, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, związków zawodowych –
wykreślenie z KRS, wykreślenie REGON-u;

w przypadku spółek cywilnych – decyzja o wykreśleniu działalności gospodarczej lub informacja
o zmianie wpisu dla każdego ze wspólników, wykreślenie REGON-u spółki, rozwiązanie umowy
spółki cywilnej;

w przypadku organizacji nie posiadających osobowości prawnej – dokument potwierdzający
zaprzestanie działalności, wykreślenie REGON-u;

w przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych – dokument
potwierdzający zaprzestanie działalności, wykreślenie REGON-u.
Musisz wypełnić wybrany druk:

CEIDG-1 –dla osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą,

NIP-2 – w przypadku organizacji,

Załącznik NIP-D – dotyczy spółek: komandytowych, jawnych, partnerskich, komandytowoakcyjnych, cywilnych,

VAT-Z – w przypadku gdy jesteś podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
Ww. druki, wypełnij czytelnie, zgodnie z rubrykami. Druki możesz pobrać:




Jak wypełnić
dokumenty?

bezpośrednio, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - Sala Obsługi Klienta wejście od ul. Podzamcze 2, poniedziałek: 7:15-18:00, wtorek-piątek: 7:15-15:15; za wyjątkiem
druku CEIDG-1
w Urzędzie Miasta Krakowa – Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Wielicka 28a, Kraków,
poniedziałek: 8:00-18:00, wtorek-piątek: 8:00 – 17:00, - dotyczy wyłącznie druku CEIDG-1
za pośrednictwem Internetu pod adresem:
 www.finanse.mf.gov.pl , w zakładce:
ABC podatków→ Rejestracja podatników→ Formularze →NIP-3
ABC podatków→ Rejestracja podatników→ Formularze →NIP-2
ABC podatków→ Rejestracja podatników→ Formularze →NIP-D


Ile muszę
zapłacić?

VAT→ Formularze → VAT-Z
http://www.bip.krakow.pl, w zakładce;
Urząd Miasta Krakowa→Punkt Obsługi Przedsiębiorcy→Formularze→Wniosek CEIDG-1

Usługa świadczona jest bezpłatnie.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Gdzie załatwię
sprawę?



Druki musisz złożyć:

w terminie do 7 dni – jeżeli jesteś podatnikiem podatku od towarów i usług,

w terminie do 30 dni – jeżeli nie jesteś podatnikiem podatku od towarów i usług.
Sprawę załatwisz:

bezpośrednio, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - Sala Obsługi Klienta wejście od ul. Podzamcze 2, poniedziałek: 7:15-18:00, wtorek-piątek: 7:15-15:15,

za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków
Uwaga: jeżeli jesteś osobą fizyczną będącą przedsiębiorcą sprawę załatwisz wyłącznie w Urzędzie
Miasta Krakowa, w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Wielicka 28a w Krakowie:
poniedziałek: 8:00-18:00, wtorek-piątek: 8:00 – 17:00.
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Co zrobi urząd?

Po otrzymaniu dokumentów złożonych osobiście za pośrednictwem poczty czy też z Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zamkniemy obowiązki podatkowe związane z Twoją
działalność gospodarczą.

Jaki jest czas
realizacji?

Załatwimy Twoją sprawę bez zbędnej zwłoki.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje
dodatkowe

Więcej informacji: Krajowa Informacja Podatkowa: kontakt z tel. stacjonarnego 0801055055, z tel.
komórkowego (22) 33 00 330, strona internetowa www.kip.gov.pl.

Podstawa prawna

 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 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 168
poz.1186 ze zm.).
 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 672 ze
zm.).
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie sposobu przesyłania
zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2010r.
Nr 259 poz. 1768).
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