W systemie CEIDG została uruchomiona funkcjonalność, która umożliwia przedsiębiorcom
składanie wniosków o zmianę w przedmiocie daty zawieszenia bądź wznowienia
wykonywania działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zmiana ta może nastąpić gdy
zostanie ona zgłoszona (liczy się dzień złożenia wniosku) nie później niż w dniu, który został
określony we wniosku pierwotnym.
Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników
może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej określając we wniosku o zmianę
wpisu okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, który rozpoczyna się od
dnia wskazanego w tym wniosku, ale nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Okres
zawieszenia trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania
działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być
wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Wybór dnia złożenia wniosku o zmianę wpisu do
CEIDG pozostaje w gestii przedsiębiorcy. To przedsiębiorca, w granicach określonych w art.
14 ust. 1 i 3 oraz w art. 14a ust. 1, 5-6 SDG, decyduje kiedy zawiesić działalność, a kiedy ją
wznowić. Należy przy tym pamiętać, iż każdy wniosek o zmianę wpisu może być złożony
najpóźniej w dniu, w którym przedsiębiorca zamierza rozpocząć zawieszenie lub wznowić
wykonywanie działalności. Wykładnia obecnie obowiązujących przepisów SDG pozwala
przedsiębiorcy na odpowiednią zmianę uprzednio złożonego wniosku o zmianę wpisu do
CEIDG. Warto w tym miejscu przywołać także art. 30 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 12
SDG, według których przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu
w zakresie danych dotyczących informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania
działalności gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że z uwagi na odpowiednie zastosowanie
tego przepisu w zakresie wniosku o zmianę wpisu nie będzie mieć zastosowania 7 dniowy
termin do zgłoszenia zmiany danych określony w art. 30 ust. 1 pkt 1. Złożenie wniosku
w omawianych przypadkach musi być dokonane najpóźniej w dniu dokonania stosownej
zmiany wpisu w zakresie danych określonych w art. 25 ust. 1 pkt 12 SDG.
Wnioski w systemie CEIDG będą obsługiwane według poniższych zasad:
1) Data zawieszenia
 w systemie, w odniesieniu do jednego wpisu, winna być znana dokładnie jedna data
zawieszenia, która może być datą pustą;
 jeżeli znana jest data zawieszenia (data zawieszenia we wpisie nie jest pusta) nie
istnieje możliwość złożenia wniosku o zawieszenie działalności;
 data zawieszenia wpisywana jest do wpisu podczas przetwarzania wniosku
o zawieszenie działalności, natomiast status przedsiębiorcy zmieniany jest na
"Zawieszony" w dniu wskazanym przez datę zawieszenia;
 datę zawieszenia we wpisie można zmienić wyłącznie wnioskiem o zmianę (o ile data
we wpisie jest datą bieżącą lub przyszłą w odniesieniu do daty złożenia wniosku);
 data zawieszenia wymazywana jest z wpisu łącznie z operacją zmiany statusu na
Aktywny" w rezultacie przetworzenia wniosku o wznowienie działalności lub
w przypadku dokonania zmiany daty zawieszenia na datę pustą w dniu wskazanym
pierwotnie jako data zawieszenia.

2) Data wznowienia
 w systemie, w odniesieniu do jednego wpisu, winna być znana dokładnie jedna data
wznowienia, która może być datą pustą;
 jeżeli znana jest data wznowienia (data wznowienia we wpisie nie jest pusta) nie
powinna istnieć możliwość złożenia wniosku o wznowienie działalności;
 data wznowienia wpisywana jest do wpisu podczas przetwarzania wniosku
o wznowienie działalności (wówczas również kasowana jest zawartość pola
"Przewidywany okres zawieszenia do dnia "), natomiast status przedsiębiorcy
zmieniany jest na "Aktywny" w dniu wskazanym przez datę wznowienia;
 datę wznowienia we wpisie można zmienić wyłącznie wnioskiem o zmianę (o ile data
we wpisie jest datą bieżącą lub przyszłą w odniesieniu do daty złożenia wniosku);
 data wznowienia wymazywana jest z wpisu w rezultacie przetworzenia wniosku
o zawieszenie działalności lub w przypadku dokonania zmiany daty wznowienia na
datę pustą.

