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KOMUNIKAT 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie informuje, że wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalno ści Gospodarczej (CEIDG) nie podlega żadnym opłatom!  

W związku z tym, zwraca się uwagę na brak związku czynności rejestracji działalności gospodarczej w 

CEIDG z wpisem do innego rodzaju rejestru podmiotów gospodarczych, prowadzonego przez firmy 

prywatne, którego dokonanie uzależnia się od wniesienia określonej opłaty. 

Na rynku pojawia się wiele ofert „firm prowadzących rejestry”, które - wykorzystując fakt, że rejestracja 

 w CEIDG jest jawna - kierują do nowych przedsiębiorców korespondencję również z wypełnionym 

drukiem przelewu opłaty na rachunek bankowy oferenta, przy czym treść korespondencji może 

wprowadzać niektórych podatników w błąd. Pisma te posiadają szatę graficzną wzorowaną na oficjalnych 

pismach urzędowych. Nazwy firm i powoływanych rejestrów są łudząco podobne do nazw właściwych 

organów zajmujących się rejestracją działalności gospodarczej. Treść tych pism jest tak skonstruowana, 

aby podatnicy byli przekonani, że dokonanie opłaty jest wymogiem ustawowym. 

Tymczasem przekazanie takim firmom ewentualnych opł at jest dobrowoln ą decyzj ą 

przedsi ębiorcy.  

Podkre ślamy, że wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dział alno ści Gospodarczej (CEIDG)  

nie podlega żadnym opłatom!  

Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG otrzymuje komunikat o tym, że wpis do rejestru jest 

bezpłatny. Ponadto komunikat ten znajduje się na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego 

wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu 

w systemie CEIDG. 

Dodatkowo informujemy, że na temat czynności administracyjnych, dokonywanych przez organy 

administracji publicznej w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, można uzyskać informacje 

telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie urzędu. 

Jesteśmy do dyspozycji: 

• w poniedziałek w godzinach: 7.00 do 18.00 

• od wtorku do piątku w godzinach: 7.00 do 15.00 

Informacja: 

• tel.:  62 725 19 13 

• fax:  62 725 19 01 

• e-mail: us3013@wp.mofnet.gov.pl 


