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Czy chcesz, aby Twoje podatki wraca³y do Ciebie?

Podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, podlegaj¹cy wpisowi do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoci Gospodarczej dokonuj¹ zmian w zakresie miejsca
zamieszkania, które nastêpnie podaj¹ w rocznym rozliczeniu podatkowym (najczêciej
PIT-36), sk³adaj¹c wniosek na druku CEIDG-1. Wniosek taki sk³ada siê w dowolnym
urzêdzie gminy, bez wzglêdu na miejsce zamieszkania czy prowadzenia dzia³alnoci lub
on-line gdy¿ ewidencja jest scentralizowana.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e miejsce zamieszkania, podane w rozliczeniu rocznym musi byæ zgodne
z miejscem zamieszkania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoci Gospodarczej.
Zatem, aby udzia³y w podatku dochodowym wp³ywa³y do danej gminy (np. Gminy
Zabierzów) nale¿y dokonaæ zmiany w Centralnej Ewidencji sk³adaj¹c wniosek na druku
CEIDG-1,podaj¹c nowe miejsce zamieszkania.
Nale¿y podkreliæ, ¿e sk³adaj¹c roczn¹ deklaracjê (np. PIT-36) podajemy miejsce zamieszkania
na 31 grudnia roku, za który siê rozliczamy, zatem nie póniej ni¿ w tym dniu wniosek CEIDG
musi byæ z³o¿ony w urzêdzie gminy lub przed³o¿ony w trybie on-line.

Tryb sk³adania Wniosku CEIDG-1
Osoby fizyczne, chc¹ce zarejestrowaæ dzia³alnoæ gospodarcz¹, maj¹ do wyboru kilka dróg:
 Rejestracjê/ logowanie w CEIDG, wype³nienie wniosku online i z³o¿enie go przez internet.
 Rejestracjê/ logowanie w CEIDG, wype³nienie wniosku online, wydrukowanie
i dostarczenie do urzêdu gminy.
 Pomijaj¹c logowanie, wype³nienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do
urzêdu gminy.
 Pobranie i z³o¿enie wniosku (w formie papierowej) w gminie. Tam zostanie on
przekszta³cony na wniosek elektroniczny.
 Przes³anie wniosku do gminy za pomoc¹ listu poleconego. Wniosek dostarczany w ten
sposób, musi byæ opatrzony podpisem notarialnie potwierdzonym.
Do z³o¿enia wniosku niezbêdna jest weryfikacja to¿samoci i podpisu osoby, której
wniosek dotyczy.
Aby zarejestrowaæ konto, mo¿na pos³u¿yæ siê podpisem elektronicznym z certyfikatem
kwalifikowanym, albo nieodp³atnym profilem zaufanym na platformie ePUAP. Jedynie
5 firm w Polsce oferuje sprzeda¿ podpisu elektronicznego. Natomiast profil zaufany
mo¿na bezp³atnie dostaæ w Urzêdzie Gminy Zabierzów, Urzêdzie Skarbowym, a tak¿e
wybranych oddzia³ach ZUS. Na stronie Ministerstwa Gospodarki dostêpna jest lista tych
placówek.
CEIDG-1 mo¿na te¿ z³o¿yæ za pomoc¹ formularza w danym Urzêdzie Gminy lub wys³aæ
listem poleconym. Jeli wniosek sk³adamy osobicie, musimy go opatrzyæ w³asnorêcznym
podpisem. Jeli robimy to przy pomocy listu poleconego, nasz podpis na wniosku musi
byæ powiadczony notarialnie.

W razie w¹tpliwoci zadzwoñ: tel.12 283 07 41
Tak niewiele potrzeba, aby Twoje podatki wróci³y do Ciebie!

