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rejestracji działalności gospodarczej

wnioskodawca się pomyli powinien wypełnić dodatkowy dokument, w którym wskaże miejsce błędu i poprawioną jego treść.
Wniosek o wpis do ewidencji oraz jego zmiana nie podlega żadnym opłatom.

Od 1 stycznia 2012 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona
przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru
dostępnego przez Internet. Tym samym zmianie uległy zasady
rejestracji działalności gospodarczej. Osoba fizyczna chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej może swoją firmę
zarejestrować:
- składając wniosek w formie papierowej na formularzu CEIDG-1
w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy. Można tego
dokonać osobiście bądź wysłać go listem poleconym. Wniosek
składany osobiście powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem składającego. Natomiast wniosek wysłany listem poleconym musi być opatrzony podpisem własnoręcznym poświadczonym przez notariusza. Przedsiębiorca składając wniosek o wpis do
ewidencji działalności gospodarczej składa jednocześnie zgłoszenie o aktualizację lub nadanie numeru NIP, wniosek o nadanie numeru REGON oraz zgłoszenie płatnika składek do ZUS (KRUS).
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu
złożenia wniosku, z wyjątkiem złożenia wniosku w wersji elektronicznej bez podpisu elektronicznego, który będzie musiał uzupełnić. Wniosek w formie papierowej powinien być wypełniony komputerowo, maszynowo lub długopisem pismem wyraźnym, bez
poprawek i skreśleń. W przypadku pomyłki nie ma jednak bezwzględnego wymogu wypełniania wniosku od nowa. Jeżeli

- przez internet. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do
CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego, który
dostępny jest na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl),
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki bądź za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisany podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).
CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku niezbędne
dla uzyskania numeru REGON oraz zgłoszenia identyfikacyjnego
albo aktualizacyjnego. Składany wniosek stanowi również zgłoszenie płatnika składek do ZUS (KRUS) albo jego zmiany. Wnioskodawca ma również możliwość dokonania wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Jeżeli jednak nie dokona tego na etapie rejestracji firmy, wówczas
musi zgłosić się w tym celu do urzędu skarbowego. Dodatkowa
wizyta w urzędzie skarbowym będzie konieczna także m.in. w celu
rejestracji do podatku VAT - należy tego dokonać przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Niezbędne będzie także zgłoszenie
się do ZUS celem dokonania zgłoszenia siebie i pracowników do
ubezpieczenia społecznego.

Zmiany zasad

UWAGA ROLNICY. Burmistrz Wolsztyna
informuje, iż od 2012 roku nastąpiła
zmiana terminu składania wniosku w
sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski należy składać miesiącach: od 1
do 29 lutego—faktury od 1 września
2011 do 31 stycznia 2012; od 1 do 31
sierpnia— faktury od 1 lutego do 31 lipca
2012 roku. Aktualne wnioski będą
dostępne w Urzędzie Miejskim w pokoju
nr 12 od 1 lutego. Kontakt telefoniczny
(68)3474513.
Już wkrótce podatnicy otrzymają decyzje
o wymiarze podatku od nieruchomości,

rolnego i leśnego na 2012 rok. Przypominamy że kolejne terminy rat podatku
upływają 15 marca, 15 maja, 15 września
i 15 listopada. Wpłat można dokonywać
przelewem na konto UM: BZ WBK S.A.
I O/Wolsztyn 06-1090-1607-0000-00006000-5186 bądź w kasie urzędu (czynna
w pon. od 8 do 15.30, wt.—pt. od 7 do
14.30.)
W roku 2012 opłata za posiadanie psa
wynosi 44 zł i jest płatna do końca marca. Z opłaty zwolnione są osoby, które
ukończyły 65 rok życia, posiadające I gr.
Inwalidzką lub adoptujący psa ze schroniska i posiadający odpowiednią umowę.
Natomiast mieszkańcy wsi zwolnieni są z

opłaty za pierwszego psa, a za drugiego
przy posiadaniu powyżej 1 ha ziemi.
Informujemy, że kasa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Urzędzie
Miejskim w Wolsztynie w roku 2012 będzie czynna w następujących terminach:
styczeń—9,17,27; luty—7,17,27; marzec—7,16,27; kwiecień—6,17,27; maj—
7,17,28; czerwiec—6,18,27; lipiec—
6,17,27; sierpień—7,17,27; wrzesień—
7,17,27; październik —8,17,27;
listopad- 7,16,27; grudzień- 7,17,27.
W miesiącu lutym nie będzie dyżurów
radnych Rady Miejskiej oraz prezydium
Rady Miejskiej.

