Urząd Skarbowy we Włoszczowie
Karta informacyjna
Likwidacja działalności gospodarczej

KI-006/1
Obowiązuje od
20.03.2018 r.

Zachęcamy do korzystania z usług Portalu Podatkowego, w którym znajdują się informacje dotyczące
poszczególnych podatków oraz formularze deklaracji interaktywnych (w zakładce e-Deklaracje), które
mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony: www.finanse.mf.gov.pl

Co chcę załatwić

Zlikwidować działalność gospodarczą.


Osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
lub wykonujących działalność w formie uczestniczenia w spółkach
cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych lub komandytowoakcyjnych,



osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej, będących podatnikami lub płatnikami podatków, lub płatnikami
składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne
(z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).

Kogo dotyczy?


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegające
wpisowi do CEIDG składają wniosek o zmianę/wykreślenie wpisu do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1;

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegające
wpisowi do CEIDG składają zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej
podatnikiem lub płatnikiem na formularzu NIP-7;

Jakie dokumenty
należy złożyć?


osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej (z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru
Sądowego) składają zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub
płatnikiem na formularzu NIP-2 (ustanie bytu prawnego), dołączając
informację o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę
kapitałową na formularzu NIP-D stanowiącym załącznik do NIP-2;

podatnicy podatku od towarów i usług mają obowiązek złożyć zgłoszenie
o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od
towarów i usług na formularzu VAT-Z oraz oświadczenie o stanie remanentu
na dzień likwidacji (VAT-S1); brak obowiązującego wzoru formularza
Ministerstwa Finansów - można skorzystać ze wzoru dostępnego w Urzędzie
Skarbowym)

* Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

Gdzie pobrać druki?

Termin złożenia
dokumentów

Wniosek CEIDG-1 można pobrać:
− w dowolnym Urzędzie Gminy/Miasta;
− bezpośrednio ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.
Pozostałe formularze można pobrać:
- w Urzędzie Skarbowym - sala obsługi podatników;
− ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl

Zgłoszenie należy złożyć
działalności.

nie później niż w terminie 7 dni od dnia likwidacji

Wniosek CEIDG-1 można złożyć w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy lub za
pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej
CEIDG: www.ceidg.gov.pl.
Skorzystanie z możliwości złożenia wniosku on-line wymaga podpisania wniosku
w sposób akceptowany przez CEIDG np. podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Tryb składania
dokumentów

Wymagane opłaty
Termin załatwienia
sprawy
Sposób i forma
załatwienia sprawy

Pozostałe formularze dotyczące likwidacji działalności można złożyć:
− w siedzibie Urzędu Skarbowego: Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10 - sala obsługi
podatników:
- poniedziałek: 7:30 - 18:00
- wtorek – piątek: 7:30 - 15:30,
- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Skarbowego we
Włoszczowie: ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przy wykorzystaniu formularzy
interaktywnych opatrzonych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego
kwalifikowanego
certyfikatu,
dostępnych
pod
adresem:
www.finanse.mf.gov.pl

Brak.

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni od wpływu do urzędu
poprawnego zgłoszenia.
Na podstawie prawidłowo złożonych formularzy Naczelnik Urzędu Skarbowego
dokonuje aktualizacji danych w zakresie likwidacji działalności gospodarczej.

Dokumenty wydane
przez urząd

Brak.

Środki odwoławcze

Brak.

Informacje
dodatkowe

Osoby fizyczne oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające

* Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

osobowości prawnej zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni są obowiązane
sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania
wykonywania czynności opodatkowanych i załączyć informację o „spisie z natury”
do deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której należy rozliczyć podatek
z ww. tytułu.

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (t.j. Dz . U. z 2017 r., poz. 869 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 201 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(t.j Dz. U z 2017 r. poz. 700 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.);
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie
określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1666);
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu
elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2017 r. poz. 1802);
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń
aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2452);
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2301).

* Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

