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Z dniem 1 stycznia 2008 r. zaczê³a obowi¹zywaæ 

nowa Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci 

(„PKD 2007”), która zast¹pi³a dotychczasow¹ 

klasyfikacjê wprowadzon¹ w 2004 r. („PKD 2004”).

Co to oznacza dla przedsiêbiorców?

Obowi¹zek wpisu nowych podmiotów 

   podejmuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 

   zarówno do Krajowego Rejestru S¹dowego jak i do 

   Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej oraz Krajowej 

   Ewidencji Podatników nastêpuje od 1 stycznia 

   br. wed³ug PKD 2007.

Dla podmiotów, które zosta³y wpisane do 

   odpowiedniego rejestru lub ewidencji przed 

   wejœciem w ¿ycie PKD 2007, nadal stosuje siê

   star¹ klasyfikacjê PKD 2004, jednak nie d³u¿ej 

   ni¿ do dnia 31 grudnia 2009 r.

Oznacza to, ¿e do dnia 31 grudnia 2009 r. 

wszyscy przedsiêbiorcy maj¹ obowi¹zek 

zmieniæ dotychczasow¹ klasyfikacjê przedmiotu 

swojej dzia³alnoœci na PKD 2007 we wszystkich 

rejestrach, w których u¿ywana jest Polska 

Klasyfikacja Dzia³alnoœci.

Procedura i harmonogram wdra¿ania nowej 

klasyfikacji

W pierwszej kolejnoœci nast¹pi przeklasyfikowanie 

   wed³ug PKD 2007 wpisów do rejestru REGON. 

W dniu 1 lipca 2008 r. G³ówny Urz¹d Statystyczny 

   (GUS) og³osi ankietê aktualizacyjn¹, a nastêpnie 

   przeœle j¹ wszystkim podmiotom, które nie 

   zaktualizowa³y do 30 czerwca 2008 r. klasyfikacji 

   prowadzonej dzia³alnoœci wed³ug PKD 2007. 
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Sankcje za niedope³nienie obowi¹zku 

statystycznego

Na przedsiêbiorcach ci¹¿yæ bêdzie obowi¹zek 

   przekazania wype³nionej ankiety do 

   w³aœciwego urzêdu statystycznego w ci¹gu 

   14 dni od dnia jej otrzymania. 

Niedope³nienie ww. obowi¹zku statystycznego 

   lub przekazanie danych statystycznych po up³ywie 

   oznaczonego terminu jest zagro¿one kar¹ grzywny. 

•  

•  

Czy w zwi¹zku z wprowadzeniem PKD 2007 

zmieni siê numer REGON?

Zgodnie z wyjaœnieniami GUS przeklasyfikowanie 

   opisu dzia³alnoœci i wydanie przedsiêbiorcom 

   nowych zaœwiadczeñ o numerze identyfikacyjnym 

   REGON nie bêdzie powodowaæ zmiany 

   numeru identyfikacyjnego REGON podawanego 

   dotychczas przez przedsiêbiorców na swoich 

   pieczêciach firmowych czy dokumentach 

   urzêdowych.

Dalsze konsekwencje wprowadzonych 

zmian dla przedsiêbiorców

Nale¿y pamiêtaæ o koniecznoœci dostosowania 

   opisu przedmiotu dzia³alnoœci zawartego 

   w umowach spó³ek handlowych do klasyfikacji 

   PKD 2007 i o dokonaniu odpowiedniego wpisu 

   w rejestrze przedsiêbiorców KRS. 

Warto wzi¹æ to pod uwagê zw³aszcza podczas 

   dokonywania zmiany umowy spó³ki, b¹dŸ przy 

   dokonywaniu innego wpisu do rejestru 

   przedsiêbiorców KRS w najbli¿szym czasie. 

Po³¹czenie zmiany opisu przedmiotu dzia³alnoœci 

   spó³ki z innymi planowanymi niezale¿nie 

   zmianami umowy spó³ki, jak równie¿ po³¹czenie 

   wniosku o wpis zmiany przedmiotu dzia³alnoœci 

   w rejestrze przedsiêbiorców z innym rutynowym 

   wnioskiem o wpis w KRS, pozwoli na unikniêcie 

   ponoszenia dodatkowych op³at notarialnych 

   i s¹dowych.
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