Zmiana sposobu wyświetlania danych we wpisie i zaświadczeniu oraz
wprowadzenie nowych reguł logicznych wypełniania wniosku i pomocy
kontekstowej
Zakres 1 - Zmiany sposobu wyświetlania danych we wpisie i na zaświadczeniu
1. Dodanie po sekcji „Dane dodatkowe”, a przed sekcją „Pełnomocnicy przedsiębiorcy” sekcji
(widocznej w każdym wpisie) „Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca”, a pod nią
(widocznej w każdym wpisie) pozycji „Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
w spółce”.
2. W przypadku kiedy we wpisie przedsiębiorcy nie ma informacji o spółce (NIP i/lub REGON spółki)
należy w miejscu przeznaczonym dla NIP i REGON spółki wyświetlić „brak wpisów”.
3. Obok pozycji „Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce” należy
wyświetlić datę zawieszenia, a w przypadku gdy nie zgłoszono zawieszenia lub zgłoszono wznowienie
kreskę (-), tak jak przy datach w sekcji „Dane dodatkowe”.
4. Przeniesienie informacji o spółkach z sekcji „Dane podstawowe” do nowej sekcji („Spółki cywilne,
których wspólnikiem jest przedsiębiorca”).
5. Zmiana nazwy „Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej” na „Data zawieszenia
wykonywania indywidualnej działalności”.
6. Zmiana nazwy „Data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej” na „Data wznowienia
wykonywania indywidualnej działalności”.
7. Zmiana nazwy „Status wpisu” na „Status indywidualnej działalności gospodarczej”.
8. Sekcje dotyczące zakazów i upadłości powinny być widoczne zawsze, przed sekcją „Pełnomocnicy
przedsiębiorcy”, po sekcji „Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca”). Gdy nie
dopisano informacji wyświetlenie „brak wpisów”.
9. Wyświetlenie „brak wpisów” zamiast kreski przy pozycji „Pełnomocnik przedsiębiorcy” w sekcji
„Pełnomocnicy przedsiębiorcy”.
Zakres 2 – Nowe reguły logiczne wypełniania wniosku, komunikaty i pomoc kontekstowa
1. Zaznaczenie we wniosku o zmianę wpisu pola 25 (w przypadku elektronicznego wniosku o wpis
rubryka 25 nie powinna być widoczna) jako podlegającego zmianie nie jest błędem tylko
w przypadku, gdy wniosek dotyczy wpisu posiadającego informacje o s.c. (NIP i/lub REGON) i/lub
dane te są podane we wniosku. W przeciwnym przypadku błąd, komunikat: „Zaznaczenie
oświadczenia dotyczącego prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych jest
możliwe tylko w przypadku gdy we wniosku wskazano, iż przedsiębiorca jest wspólnikiem
spółki/spółek cywilnych lub we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG dopisano już informacje o NIP i/lub
REGON spółki/spółek cywilnych, których umowę zawarł przedsiębiorca.”
2. Obok pola 25 należy dodać pomoc kontekstową, treść: „Wskazanie, iż działalność jest prowadzona
wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych jest jednoznaczne ze zgłoszeniem zaprzestania
wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej. Wskazanie, iż działalność nie jest prowadzona
wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych jest jednoznaczne ze zgłoszeniem rozpoczęcia
wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej obok działalności wykonywanej dotychczas
jedynie jako wspólnik spółki cywilnej”. Odpowiedni komunikat w oparciu o powyższe treści należy
także wyświetlać (pop-up wymagający potwierdzenia) w przypadku zatwierdzenia wniosku/kroku
(zarówno w formularzu, jak i kreatorze) z zaznaczonym polem 25 (pierwsze zdanie komunikatu, gdy
wskazano „Tak”, drugie, gdy „Nie”). Nie dotyczy przypadków 10 i 11 jak niżej.
3. Obok pola 26 (w każdym rodzaju wniosku) należy dodać (zmodyfikować w przypadku wniosku
o wpis) pomoc kontekstową, treść: „Zawarcie umowy spółki cywilnej podlegającej wpisowi do CEIDG
powinno być poprzedzone dokonaniem wpisów do CEIDG przez wspólników będących osobami
fizycznymi. Fakt zawarcia umowy spółki oraz inne czynności (zawieszenie, wznowienie, zmiana
danych, ustanie bytu prawnego spółki cywilnej) należy odrębnie zgłosić do Głównego Urzędu

Statystycznego oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Podawanie danych spółek cywilnych jest
możliwe wyłącznie na wniosku o zmianę wpisu w CEIDG. Więcej informacji w Centrum pomocy
(zakładka na górze strony).”
4. Obok pola 26.3 należy dodać pomoc kontekstową, treść: „Zawieszenie wykonywania działalności
w formie spółki cywilnej należy odrębnie zgłosić do Głównego Urzędu Statystycznego (formularz
RG-1) oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP-2). Zawieszenie wykonywania działalności
w formie spółki cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
Zawieszenie wykonywania działalności w formie spółki nie oznacza zawieszenia wykonywania
działalności prowadzonej indywidualnie, o ile była prowadzona.” Powyższą treść należy także
wyświetlać jako komunikat (pop-up wymagający potwierdzenia) w przypadku zatwierdzenia
wniosku/kroku (zarówno w formularzu, jak i kreatorze) z wypełnionym polem 26.3.
5. Obok pola 26.5 należy dodać pomoc kontekstową, treść: „Zgłoszenie, zaprzestania wykonywania
działalności w formie spółki cywilnej poprzez wniosek o zmianę wpisu nie jest jednoznaczne
z zakończeniem wykonywania indywidualnej działalności. W celu zgłoszenia zaprzestania
wykonywania wszelkiej działalności gospodarczej (niezależnie od tego czy była wykonywana także
indywidualnie) należy złożyć wniosek o wykreślenie i jednoczesną zmianę wpisu. Ustanie bytu
prawnego spółki cywilnej należy odrębnie zgłosić do Głównego Urzędu Statystycznego (formularz RG2) oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP-2 oraz VAT-Z w przypadku wyrejestrowania płatnika
podatku VAT).” Powyższą treść należy także wyświetlać jako komunikat (pop-up wymagający
potwierdzenia) w przypadku zatwierdzenia wniosku/kroku (zarówno w formularzu, jak i kreatorze)
z wypełnionym polem 26.5. Jeżeli wniosek jest jednocześnie wnioskiem o wykreślenie wpisu to inny
komunikat: „Ustanie bytu prawnego spółki cywilnej należy odrębnie zgłosić do Głównego Urzędu
Statystycznego (formularz RG-2) oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP-2 oraz VAT-Z
w przypadku wyrejestrowania płatnika podatku VAT).” W przypadku opisanym w punkcie 7 powyższy
komunikat (pop-up) nie powinien być wyświetlany.
6. Jeżeli we wniosku jednocześnie wypełniono pole 26.5 (a zaznaczenie dotyczy jedynej/ostatniej
spółki przedsiębiorcy i we wniosku nie jest dopisywana nowa spółka) i zaznaczono pole 25 lub z wpisu
wynika, że przedsiębiorca prowadzi działalność wyłącznie w s.c., błąd, komunikat: „Wskazanie, iż
działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych jest jednoznaczne ze
zgłoszeniem zaprzestania wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej. W celu zgłoszenia
zaprzestania wykonywania wszelkiej działalności gospodarczej (indywidualnej i w formie
spółki/spółek cywilnych) należy złożyć wniosek o wykreślenie i jednoczesną zmianę wpisu. Ustanie
bytu prawnego spółki cywilnej należy odrębnie zgłosić do Głównego Urzędu Statystycznego
(formularz RG-2) oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP-2 oraz VAT-Z w przypadku
wyrejestrowania płatnika podatku VAT).”
7. Wniosek o wykreślenie, gdy we wpisie są dane spółki (wniosek taki powinien być domyślnie także
wnioskiem o zmianę wpisu z sekcją dotyczącą spółek cywilnych jako podlegającą zmianie.
Wypełnienie dat w polach 26.5 odnośnie wszystkich spółek powinno być wymagane.
8. Obok pola 26.6 należy dodać pomoc kontekstową, treść: „Wznowienie wykonywania działalności
w formie spółki cywilnej należy odrębnie zgłosić do Głównego Urzędu Statystycznego (formularz RG1) oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP-1). Zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności
w formie spółki cywilnej powinni dokonać wszyscy wspólnicy. Wznowienie wykonywania działalności
w formie spółki nie oznacza wznowienia wykonywania działalności prowadzonej indywidualnie, o ile
była zawieszona.” Powyższą treść należy także wyświetlać jako komunikat (pop-up wymagający
potwierdzenia) w przypadku zatwierdzenia wniosku/kroku (zarówno w formularzu, jak i kreatorze).
9. Jeżeli we wniosku jednocześnie wypełniono pola w rubryce 14 i zaznaczono pole 25, komunikat:
„Zaznaczenie oświadczenia, iż działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek
cywilnych jest jednoznaczne ze zgłoszeniem zaprzestania wykonywania indywidualnej działalności
gospodarczej. Nie można jednocześnie zgłosić zawieszenia i zakończenia wykonywania działalności.”
10. Jeżeli we wniosku jednocześnie wypełniono pole w rubryce 15 i zaznaczono pole 25, komunikat:
„Zaznaczenie oświadczenia, iż działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek
cywilnych jest jednoznaczne ze zgłoszeniem zaprzestania wykonywania indywidualnej działalności
gospodarczej. Nie można jednocześnie zgłosić wznowienia i zakończenia wykonywania indywidualnej
działalności. W celu zgłoszenia wznowienia wykonywania indywidualnej działalności należy złożyć
wniosek o wznowienie z jednoczesną zmianą wpisu oraz zaznaczyć pole 25 jako podlegające zmianie

i wskazać, że działalność nie jest już wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej. Zmiany
dotyczące wykonywania działalności w formie spółki cywilnej odnotowuje się we wpisie poprzez
wniosek o zmianę wpisu”
11. W przypadku wypełniania wniosku o zmianę wpisu oczekującego na zawieszenie (uprzednio
złożono wniosek o zawieszenie z datą przyszłą - wypełniono sekcję 14) i zaznaczenia oświadczenia
w polu 25 (TAK) - komunikat błędu: "Wskazanie (pole 25 wniosku), iż działalność jest prowadzona
wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych jest jednoznaczne ze zgłoszeniem zaprzestania
wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej. Z wcześniej złożonego wniosku wynika,
iż działalność wykonywana indywidualnie zostanie zawieszona (wskazano przyszłą datę zawieszenia).
Jeżeli zamierzasz zgłosić zaprzestanie wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej zamiast
jej zawieszenia, to w polu 14 wniosku wskaż, iż data zawieszenia działalności podlega zmianie
i pozostaw datę zawieszenia pustą (dokonanie zmiany daty zawieszenia na pustą jest jednoznaczne
z wycofaniem się ze zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej).".
12. W przypadku wypełniania wniosku o zmianę wpisu oczekującego na wznowienie (uprzednio
złożono wniosek o wznowienie z datą przyszłą - wypełniono sekcję 15) i zaznaczenia oświadczenia
w polu 25 (TAK) - komunikat błędu: "Wskazanie (pole 25 wniosku), iż działalność jest prowadzona
wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych jest jednoznaczne ze zgłoszeniem zaprzestania
wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej. Z wcześniej złożonego wniosku wynika,
iż działalność wykonywana indywidualnie zostanie wznowiona (wskazano przyszłą datę wznowienia).
Jeżeli zamierzasz zgłosić zaprzestanie wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej zamiast
jej wznawiania, to w polu 15 wniosku wskaż, iż data wznowienia działalności podlega zmianie
i pozostaw datę wznowienia pustą (dokonanie zmiany daty wznowienia na pustą jest jednoznaczne
z wycofaniem się ze zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej).".
13. W przypadku zaznaczenia w sekcji 25 wniosku opcji „NIE” oraz braku zmian w zakresie spółek
(brak wykreśleń, informacje o spółkach pozostają we wpisie) wyświetlony zostanie komunikat
o treści: „Wskazanie, iż działalność nie jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
jest jednoznaczne ze zgłoszeniem wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej obok
działalności wykonywanej dotychczas jedynie jako wspólnik spółki cywilnej.”
14. W przypadku zaznaczenia w sekcji 25 wniosku opcji „NIE” oraz wykreślenia wszystkich informacji
o spółkach cywilnych wyświetlony zostanie komunikat o treści: „Wskazanie, iż działalność nie jest
prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych jest jednoznaczne ze zgłoszeniem
wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej.”
15. Wprowadzono wymaganie wypełnienia pola 12 wniosku CEIDG-1 zgodnie z regułą: gdy
przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu w ZUS, który nie wykonuje aktywnie żadnej działalności,
wznawia działalność w którejkolwiek formie (indywidualnie lub w ramach spółki cywilnej) lub
rozpoczyna prowadzenie działalności w kolejnej formie obok zawieszonej/ych działalności, to
niezbędne jest dokonanie zgłoszenia płatnika składek – wypełnienie pola 12.
Nowe punkty zaznaczono na niebiesko.
Zakres 3 – Dodanie nowego statusu wpisu
1. Nowy status w pozycji "Status indywidualnej działalności gospodarczej” (aktualnie "Status wpisu”):
„Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych” widoczny we wpisach,
wobec których złożono wniosek o zmianę z zaznaczeniem pola 25 CEIDG-1.
2. Wsteczne przeanalizowanie przetworzonych przez system wniosków o zmianę wpisu z informacją
o działalności w spółce cywilnej (wypełniona sekcja 26) lub złożonych wobec wpisu zawierającego
informacje o s.c. i zmiana statusu we wpisach, gdy złożono wniosek o zmianę z zaznaczeniem pola 25
(i w kolejnych wnioskach nie wskazano go jako podlegającego zmianie – z odznaczeniem pola 25).
3. Gdy wpis ma status „Oczekuje na rozpoczęcie działalności” to złożenie wniosku o zmianę wpisu
z zaznaczeniem pola 25 powoduje zmianę statusu (zmiana następuje w zadeklarowanym wcześniej
dniu rozpoczęcia wykonywania działalności, wymagane jest uzupełnienie NIP i/lub REGON s.c.).
4. Dodanie następującej walidacji:
Do wpisu ze statusem „Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych”
można złożyć tylko wniosek o zmianę i/lub wykreślenie wpisu.

