Warszawa, dnia 23 czerwca 2017 r.

MINISTERSTWO ROZWOJU
DEPARTAMENT
HANDLU I USŁUG
.RO
Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,
Z uwagi na coraz częściej pojawiające się w ostatnim czasie zapytania wielu urzędów jak i obywateli
(byłych przedsiębiorców) w zakresie właściwej interpretacji informacji publikowanych we wpisach do CEIDG,
a dotyczących informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG, jak i daty trwałego zaprzestania przekazuję
następujące wyjaśnienia:
Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 pkt 18a i 19 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.) wpisowi do CEIDG podlegają: informacja
o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile informacja ta została
zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG (pkt 18a) oraz informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG
(pkt 19).
Minister właściwy do spraw gospodarki wydając decyzję z urzędu o wykreśleniu przedsiębiorcy
z CEIDG, na podstawie którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 34 ust. 2 pkt 2, 3a, 4 i 5 oraz
z art. 35 ust. 2 lub 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nigdy nie stwierdza daty trwałego
zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Również w przypadkach
wymienionych w art. 34 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 gdy wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje w drodze
czynności materialno-technicznej nie jest wskazywana data trwałego zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Data wykreślenia wpisu z rejestru w powyższych przypadkach nadawana jest automatycznie przez
system teleinformatyczny CEIDG wraz ze wskazaniem podstawy prawnej dokonanego wykreślenia
w przypadkach, gdy wykreślenie następuje na podstawie wydanej decyzji ministra jak i w sytuacji, gdy
wykreślenia dokonuje system. Publikacja daty wykreślenia i podstawy prawnej konsumuje zatem treść
art. 25 ust. 1 pkt 19 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zgodnie z którym, wpisowi do CEIDG
podlega informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG.
Stosownie do postanowień art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to
przedsiębiorca składa wniosek o wykreślenie wpisu w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej. We wniosku tym określa datę trwałego zaprzestania wykonywania, która w myśl
postanowień art. 25 ust. 1 pkt 18a ustawy podlega wpisowi do CEIDG. Reasumując powyższe datę
trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej może stwierdzić jedynie sam
przedsiębiorca we wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG lub osoba upoważniona do złożenia takiego
wniosku. Natomiast za datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej rozumiany jest
ostatni dzień jej wykonywania.
Dodatkowo wskazać przy tym należy, że informacja o trwałym zaprzestaniu wykonywania
działalności, kiedy przedsiębiorca jest wykreślony z CEIDG, może być również przedmiotem sprostowana na
podstawie postanowienia ministra właściwego do spraw gospodarki, jeśli zostaną spełnione przesłanki
wynikające z art. 35 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać, że
sprostowaniu podlegają jedynie dane wpisowe wynikające z art. 25 ust. 1.
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W związku z powyższym, jeżeli z danych zawartych w innych rejestrach, np. ZUS/US, wynika, że
data trwałego zaprzestania jest inna niż widniejąca we wpisie, to przedsiębiorca, bądź organ prowadzący
dany rejestr może wystąpić z wnioskiem o sprostowanie tej daty. Niemniej jednak samo stwierdzenie, jaka
powinna to być data, leży tylko i wyłącznie po stronie przedsiębiorcy oraz organu, który z takich informacji
zobowiązany jest, na podstawie własnych przepisów, określić skutki prawne w postaci np. określonej daniny
publicznej (ZUS-opłaty składek i US - zapłata podatku).
W przypadku wątpliwości co do daty zaprzestania wykonywania działalności przez danego płatnika
składek, organy takie mają narzędzia, aby wszcząć odpowiednie postępowanie wyjaśniające i wspólnie, na
podstawie zgromadzonych informacji, czy to o zatrudnianiu pracowników, wystawianiu faktur itp., ustalić
prawidłową datę trwałego zaprzestania działalności przez przedsiębiorcę.
Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że rejestr CEIDG nie jest rejestrem weryfikacyjno-kontrolnym
i nadrzędnym w stosunku do rejestrów ZUS i US oraz danych w nich zgromadzonych. Takie zadanie dla
CEIDG nie wynika z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Podstawowym zadaniem CEIDG jest niewątpliwie ewidencjonowanie przedsiębiorców (art. 23
ust. 3 pkt 1 ww. ustawy ), a zawarte w CEIDG dane opierają się na domniemaniu prawdziwości danych, za
które odpowiada tylko i wyłącznie przedsiębiorca, i który to stwierdza i wpisuje je do CEIDG zawsze
samodzielnie. Nie wyklucza to jednak korekty i zmiany takich danych, jeśli przyczyną tego jest np. ujawnienie
informacji zweryfikowanych w postępowaniu kontrolnym przeprowadzonym przez dany organ ZUS czy US.
To, że rejestry takie jak ZUS czy US korzystają, na podstawie art. 28 czy 36 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, z danych zawartych w CEIDG, nie daje również podstawy do zwolnienia tych
rejestrów z weryfikowania danych zgromadzonych u siebie w oparciu o własne szczegółowe przepisy
i procedury oraz opierania swoich rejestrów o dane zgromadzone wyłącznie w rejestrze ewidencyjnym
CEIDG.
Wskazać przy tym również należy, że zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 25 września
2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
przedsiębiorcy, którzy zostali wykreśleni z CEIDG przez ministra właściwego do spraw gospodarki przed
wejściem w życie ww. nowelizacji tj. przed dniem 19 maja 2016r. uzyskali możliwość samodzielnego
uzupełnienia wpisu o datę trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Przedstawiając Państwu powyższe wyjaśnienia w przedmiocie zakresu danych publikowanych
w CEIDG, a dotyczących sytuacji wykreślenia wpisu z urzędu, jak i wykreślenia na wniosek przedsiębiorcy
przekonani jesteśmy, że przekazane wyjaśnienia pomogą i ułatwią właściwą interpretację przepisów ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, jak również zmniejszą negatywne obciążenia, z jakimi spotykają się
przedsiębiorcy po zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i wykreśleniu z systemu CEIDG

Z wyrazami szacunku,
Beata Gorajek
Dyrektor Departamentu Handlu i Usług
Otrzymują poprzez platformę e-PUAP:
- Urzędy Miast i Gmin
- Naczelnicy Urzędów Skarbowych
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Starostwa Powiatowe
- Urzędy Wojewódzkie
- Wojewódzkie Urzędy Pracy
- Powiatowe Urzędy Pracy
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