
 

 

 

 

 

 
 

 

Gospodarska dejavnost, ki jo izvaja fizična oseba – samostojni podjetnik 
 
 
Najbolj enostavno je pričeti gospodarsko dejavnost kot samostojni podjetnik. Samostojni podjetnik- 
posameznik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno  
dejavnost.  
 
Svojo dejavnost lahko registrira na občini (op. poseben urad, pristojen za vodenje registra gospodarske 
dejavnosti) , kjer ima svoje stalno prebivališče (ne na območju delovanja). V 14 dneh po vpisu 
dejavnosti na občini mora podjetnik pridobiti še statistično matično številko podjetja (REGON), odpreti 
račun podjetja pri izbrani banki in pred pričetkom gospodarske dejavnosti pridobiti še davčno številko 
NIP (vložiti na Davčni upravi na obrazcu NIP-1). V sedmih dneh po pričetku gospodarske dejavnosti se 
mora podjetje prijaviti še tpi zavodu za socialno zavarovanje (ZUS). Od 1.7.2011 je registracija podjetja 
na vseh uradih (razen na banki) možna po sistemu »vse na enem mestu«. 
 
Podjetje se lahko registrira tudi neposredno preko spleta na spletni strani Centralne evidence in 
informacij o gospodarski dejavnosti: http://www.ceidg.gov.pl. Za on-line registracijo je potrebno imeti 
urejen elektronski podpis ter kvalificirano digitalno potrdilo ePUAP. Zaradi pravilnega izpolnjevanja 
obrazcev, je potrebno preveriti šifro gospodarske dejavnosti (PL: »kod PKD«, angleško: »Code list of 
business activities«), kar je mogoče na https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd.  
 
Z vlogo, poslano preko spletne strani CEIDG, se podjetnik hkrati prijavi za plačevanje prispevkov za 
socialno zavarovanje, registrira na Statističnem uradu zaradi pridobitve matične številke podjetja ter 
prijavi za plačilo davkov na davčni upravi. Vpis podjetje na CEIDG se opravi najkasneje naslednji delovni 
dan po prejemu pravilno izpolnjene vloge. Izpis iz sistema CEIDG je potrdilo o registraciji. Podatki o 
podjetju na spletni strani CEIDG so javno dostopni. 
 
V roku 7 dni se podjetje prijavi še pri Zavodu za socialno zavarovanje (ZUS) kot zavarovanec. Dodatni 
obiski na davčni upravi in na ZUS so potrebni, če se podjetnik odloči za drugo obliko plačila davka kot 
bi moral glede na veljavno dohodninsko lestvico, namerava postati davčni zavezanec za DDV ali 
trošarino in v primeru, da zaposluje delavce. Transakcijski račun na banki se odpre na podlagi izpisa iz 
evidence gospodarske dejavnosti, o številki bančnega računa pa obvestiti davčno upravo in ZUS. 
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