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Wniosek EDG-1 zosta∏ wydany na podstawie upowa˝nienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy — Prawo dzia-
∏alnoÊci gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà wniosek EDG-1 jest jedno-
czeÊnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urz´dowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
zg∏oszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urz´du skarbowego, zg∏oszeniem albo
zmianà zg∏oszenia p∏atnika sk∏adek do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych albo oÊwiadczeniem o kontynuowa-
niu ubezpieczenia spo∏ecznego rolników.
Wniosek o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej stanowià wszystkie jego cz´Êci.
Zg∏oszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà, do ubezpieczeƒ spo∏ecznych
lub ubezpieczenia zdrowotnego nast´puje niezale˝nie od z∏o˝enia wniosku EDG-1, w formie zg∏oszenia
ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpoÊrednio do ZUS. Szcze-
gó∏owe informacje sà dost´pne na stronie www.zus.pl.
Dane ewidencyjne, okreÊlone w art. 7b ust. 2 oraz 7ba ust. 1 ustawy — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej, sà
jawne. Na formularzu wskazano je poprzez ciemniejsze t∏o.
Wniosek nale˝y wype∏niç komputerowo albo na maszynie lub d∏ugopisem pismem wyraênym, bez poprawek
i skreÊleƒ. W razie potrzeby dokonania korekty z∏o˝onego wniosku nale˝y wype∏niç dodatkowy formularz 
EDG-POPR.
Wszystkie daty nale˝y podawaç w formacie RRRRMMDD (standard ISO 8601).
W rubryce 01 nale˝y wskazaç rodzaj wniosku. Dopuszcza si´ jednoczesne wskazanie pól w razie potrzeby: 1 i 3,
2 i 3, 2 i 4, 2 i 5, 4 i 5.

Rubryki i pola wype∏niane w zale˝noÊci od rodzaju sk∏adanego wniosku:

I. Wniosek o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej:

1. W cz´Êci EDG-1 rubryki i pola obowiàzkowe oznaczone gwiazdkà (*) oraz:
� 07.3 — o ile posiada numer PESEL, 07.4 — o ile posiada numer NIP,
� 07.8 i 07.9 — o ile posiada,
� 08.5—08.8 — o ile posiada oraz 08-11, jeÊli adres jest nietypowy,
� 09 — o ile zawiera inne dane ni˝ wskazane w rubryce 08,
� 14 — o ile zawiera inne dane ni˝ wskazane w rubryce 08,
� 15 — o ile zawiera inne dane ni˝ wskazane w rubryce 14 lub 08,
� 16 — o ile posiada odpowiednio telefon, adres e-mail, faks lub adres strony internetowej,
� 19 — o ile podlega ubezpieczeniu spo∏ecznemu w ZUS albo 20 — o ile podlega ubezpieczeniu spo∏ecz-

nemu rolników w KRUS,
� 21 — je˝eli zak∏adajàc dzia∏alnoÊç gospodarczà, jednoczeÊnie deklaruje jej zawieszenie,
� 24 — je˝eli nie prowadzi dokumentacji rachunkowej we w∏asnym zakresie,
� 25.8 — o ile posiada,
� 27-29 — o ile którakolwiek dotyczy.

2. Cz´Êç EDG-MW wype∏nia jedynie wtedy, gdy wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà w wi´cej ni˝ jednym
miejscu. Rubryki i pola: 01.1, 02, 03, 04, 05, 06.1 — o ile posiada numer PESEL, 06.2 — o ile posiada nu-
mer NIP, 07 — odpowiednie pola. Rubryk´ 08 — wype∏nia, je˝eli posiada trzecie miejsce wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

3. Cz´Êç EDG-RB wype∏nia jedynie wtedy, gdy:
� posiada rachunki bankowe zwiàzane z wykonywanà dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub
� wnioskodawca posiada nadany w innych krajach podatkowy numer identyfikacyjny
� albo chce zg∏osiç numer osobistego rachunku bankowego,
� wype∏nia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04.1 — o ile posiada numer NIP, 04.2 — o ile posiada numer PESEL,

05.1-4 — o ile posiada rachunek bankowy zwiàzany z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, 05.6 — o ile na ten ra-
chunek ma byç dokonywany zwrot podatku, 06 — o ile posiada drugi rachunek bankowy i 07 — o ile
posiada trzeci rachunek bankowy zwiàzany z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, 09 — o ile nadano w innych
krajach podatkowe numery identyfikacyjne.

4. Cz´Êç EDG-RD wype∏nia jedynie, o ile jest to kontynuacja:
� rubryki 13 cz´Êci EDG-1 albo
� 07.18 albo 08.18 cz´Êci EDG-MW,
� wype∏nia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04 — o ile podlega ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników w KRUS,

05, 06.1 — o ile posiada numer PESEL, 06.2 — o ile posiada numer NIP oraz 07.

II. Wniosek dotyczàcy zg∏oszenia zmian wpisu w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej:

1. W cz´Êci EDG-1: 01.2, 02, 03.1, 03.2 — o ile nastàpi∏a zmiana w∏aÊciwoÊci naczelnika urz´du skarbowego,
04, 05, 06, 07.02 albo 07.03, 07.04, 07.05 oraz ca∏e nowe brzmienie rubryk, w których dokonywana jest
zmiana, z zaznaczeniem kwadratu przy nazwie rubryki.

2. W cz´Êci EDG-MW, o ile zmiana dotyczy dodatkowych miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci: 01.2 albo 01.3,
02, 03, 04, 05, 06.1 — o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3, odpowiednio 07 lub 08.

3. W cz´Êci EDG-RB — o ile zmiana dotyczy rachunków bankowych lub nadanych w innych krajach podat-
kowych numerów identyfikacyjnych: 01, 02, 03, 04.1, 04.2 — o ile posiada numer PESEL, odpowiednio ru-
bryki 05-09.
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4. Cz´Êç EDG-RD wype∏nia jedynie, o ile jest to kontynuacja zmienianej rubryki 13 cz´Êci EDG-1 albo zmienia-
nej 07.18, albo zmienianej 08.18 cz´Êci EDG-MW. Wype∏nia rubryki i pola: 01, 02, 03, 04 — o ile podlega
ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników w KRUS, 05, 06.1 — o ile posiada numer PESEL, 06.2, 06.3 oraz 07.

III. Je˝eli wniosek dotyczy zg∏oszenia zawieszenia wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, wype∏nia jedynie
w cz´Êci EDG-1 rubryki i pola: 01.3, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08, 10 oraz 21.

IV. Je˝eli wniosek dotyczy zg∏oszenia wznowienia wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, wype∏nia si´ jedy-
nie w cz´Êci EDG-1 rubryki i pola: 01.4, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07, 08, 10 oraz 22.

V. Je˝eli wniosek dotyczy zg∏oszenia zaprzestania wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, wype∏nia si´ jedy-
nie w cz´Êci EDG-1 rubryki i pola: 01.5, 02, 03.1, 04, 05, 06, 07.2 albo 07.3, 07.4 oraz 23.

Pole 03.2 wype∏nia si´ tylko w przypadku zmiany naczelnika urz´du skarbowego wynikajàcej ze zmiany w∏aÊ-
ciwoÊci miejscowej w sprawach ewidencji podatkowej. 

Osoby kontynuujàce ubezpieczenie spo∏eczne rolników przy prowadzeniu pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej wype∏niajà równie˝ rubryk´ 20.

W rubryce 05 — nale˝y wskazaç w∏aÊciwà terenowà jednostk´ ZUS albo Central´ KRUS.

W polu 07.1 — nale˝y wpisaç odpowiednio liter´ K lub M dla oznaczenia p∏ci.

W polu 07.2 — nale˝y wpisaç rodzaj dokumentu („1” dla dowodu osobistego albo „2” dla paszportu) i numer
dokumentu.

W polach 07.3-5 — numery PESEL, NIP oraz REGON nale˝y wpisaç, o ile je nadano.

W polu 07.14 — nale˝y podaç wszystkie posiadane obywatelstwa.

Rubryka 08:
Zaleca si´ podawanie danych adresowych zgodnie z oznaczeniem zawartym w bazie adresów TERYT — do-
st´pnej elektronicznie na stronie http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa
— dla potrzeb podatkowych adres miejsca zamieszkania jest adresem do korespondencji, chyba ˝e jako adres

do korespondencji zostanie wskazany adres miejsca zameldowania albo adres g∏ównego miejsca wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej

— w przypadku zagranicznego adresu zamieszkania nale˝y wype∏niç pola 1 i 5-10
— w polu 04 — w przypadku m.st. Warszawa podaç nazw´ dzielnicy, a w przypadku Krakowa, ¸odzi, Poznania

i Wroc∏awia — nazw´ delegatury miasta (dawnej dzielnicy)
— w polu 11 — adres nietypowy nale˝y podawaç z najwi´kszà mo˝liwà dok∏adnoÊcià.

Rubryka 09 — podanie adresu zameldowania jest obowiàzkowe. JeÊli rubryka ta pozostanie niewype∏niona,
oznacza to oÊwiadczenie, ˝e adresem zameldowania jest adres zamieszkania.

Rubryka 10 — oznaczeniem (firmà w rozumieniu Kodeksu cywilnego) osoby fizycznej jest jej imi´ i nazwisko
oraz ewentualnie inne dodatkowe okreÊlenia. 

Je˝eli przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç równie˝ w formie spó∏ki cywilnej — dane adresowe i PKD podaje
zarówno swoje, jak i okreÊlone w umowie spó∏ki.

Rubryka 11 — wpisaç nazw´ skróconà, jeÊli istnieje.

Rubryka 12 — nie wczeÊniej ni˝ data z∏o˝enia wniosku.

Rubryka 13 — do wype∏nienia nale˝y pos∏u˝yç si´ Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD 2007) i do dnia
31 grudnia 2009 r. Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD 2004) oraz kluczem powiàzaƒ PKD 2007 — PKD 2004;
wglàd do Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci zapewnia organ ewidencyjny; standardowe klasyfikacje i nomenkla-
tury sà dost´pne na stronie www.stat.gov.pl/Klasyfikacje. Gdy w rubryce 13 zabraknie miejsca, nale˝y wype∏-
niç cz´Êç EDG-RD. Przewa˝ajàcy rodzaj dzia∏alnoÊci (wskazywany na pierwszym miejscu zarówno w kolumnie
dotyczàcej PKD 2007, jak i PKD 2004) jest okreÊlany samodzielnie przez wnioskodawc´ na podstawie przewi-
dywanych lub faktycznie uzyskiwanych najwi´kszych przychodów ze sprzeda˝y produktów (wyrobów i us∏ug)
oraz towarów i materia∏ów.

Rubryka 14 — dotyczy zak∏adu g∏ównego/siedziby. JeÊli rubryka pozostanie niewype∏niona, oznacza to, ˝e
wnioskodawca deklaruje wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w miejscu zamieszkania i jego adres za-
mieszkania b´dzie powszechnie dost´pny. Je˝eli przedsi´biorca posiada tak˝e inne miejsca wykonywania dzia-
∏alnoÊci lub oddzia∏y, nale˝y wype∏niç cz´Êç EDG-MW. W polu 10 adres nietypowy nale˝y podawaç z najwi´k-
szà mo˝liwà dok∏adnoÊcià.

Rubryka 15 — nale˝y podaç adres, na który przesy∏ana b´dzie korespondencja urz´dowa. JeÊli pole to nie zo-
stanie wype∏nione, korespondencja urz´dowa b´dzie wysy∏ana na adres wskazany w rubryce 14, a je˝eli i ta
rubryka pozostanie niewype∏niona — w rubryce 08.

Rubryka 16 — nale˝y podaç te dane, o ile wnioskodawca posiada.

Rubryka 17 — liczba pracujàcych to liczba osób wykonujàcych prac´ przynoszàcà im zarobek w formie wyna-
grodzenia lub dochód, bez wzgl´du na miejsce i czas jej trwania. Do pracujàcych zalicza si´: osoby zatrudnio-
ne na podstawie stosunku pracy, pracodawców, tj. w∏aÊcicieli jednostek prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodar-
czà (∏àcznie z pomagajàcymi cz∏onkami rodzin) oraz osoby pracujàce na w∏asny rachunek, osoby wykonujàce
prac´ nak∏adczà.



Rubryka 18 — do zatrudnionych zalicza si´ osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

Rubryka 19 — dotyczy jedynie sk∏adek, do których poboru zobowiàzany jest ZUS.

Rubryka 20 — dotyczy jedynie rolników kontynuujàcych ubezpieczenie w KRUS. Wype∏nia jà rolnik (domow-
nik rolnika), który podlegajàc ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników i podejmujàc prowadzenie pozarolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, chce kontynuowaç to ubezpieczenie, spe∏niajàc równoczeÊnie poni˝sze warunki:
1) podlega ubezpieczeniu w pe∏nym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,
2) nadal prowadzi dzia∏alnoÊç rolniczà lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powy˝ej 1 ha

przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,
3) nie jest równoczeÊnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku s∏u˝bowym, nie ma ustalonego prawa do

emerytury lub renty albo do Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
4) w sytuacji prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej w ubieg∏ym roku podatkowym nale˝ny po-

datek z tej dzia∏alnoÊci nie przekroczy∏ ustawowo ustalonej rocznej kwoty granicznej bàdê zg∏asza zmian´
wpisu, informacj´ o zawieszeniu dzia∏alnoÊci lub jej wznowieniu.

Za rozpocz´cie prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej uznaje si´ tak˝e:
1) wznowienie wykonywania pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono,
2) zmian´ rodzaju lub przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci wed∏ug PKD.
Rolnik (domownik rolnika), który zg∏asza zawieszenie prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
jej zakoƒczenie, podaje w rubryce 20 wy∏àcznie nazw´ jednostki terenowej KRUS prowadzàcej jego sprawy.
Osoby, które w minionym roku nie prowadzi∏y pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej (nie wspó∏pracowa∏y
przy jej prowadzeniu), nie wype∏niajà pozycji 1.4 i 2 rubryki. Pozosta∏e osoby wype∏niajà odpowiednio pozycje
tej rubryki, wstawiajàc we w∏aÊciwe kwadraty znak X.

Rubryki 21 i 22 — wype∏niajà przedsi´biorcy, którzy dokonujà zawieszenia/wznowienia wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej.

Rubryk´ 23 — wype∏niajà przedsi´biorcy, którzy trwale zaprzestajà wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Rubryk´ 24 — wype∏nia si´ w przypadku, gdy dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we w∏asnym za-
kresie.

W przypadku zaznaczenia rubryki 29, niezale˝nie nale˝y dokonaç zg∏oszenia spó∏ki cywilnej do naczelnika urz´-
du skarbowego (formularz NIP-2).

Do wniosku nale˝y do∏àczyç wype∏nione cz´Êci EDG-RB, EDG-RD i EDG-MW, zgodnie z instrukcjami ich wype∏-
niania.
W przypadku sk∏adania wniosku przez pe∏nomocnika nale˝y do∏àczyç pe∏nomocnictwo. Je˝eli pe∏nomocnikiem
sk∏adajàcego jest kurator, do wniosku nale˝y do∏àczyç postanowienie sàdu o jego ustanowieniu.
Wype∏niony wniosek nale˝y podpisaç. Pole „miejscowoÊç i data z∏o˝enia wniosku” wype∏nia organ ewidencyj-
ny.
Pouczenie: Za wykroczenia skarbowe dotyczàce obowiàzków ewidencyjnych, o których mowa w art. 81 Kodek-
su karnego skarbowego, grozi kara grzywny.




