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CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych Nr 

Pouczenie. CEIDG-RB należy złożyć jako załącznik do formularza CEIDG-1. Pola oznaczone * są wymagane. Można wskazać rachunki posiadane w 
Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz podać wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Sekcję 3 wypełnij, o ile dotyczy. 

1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy / przedsiębiorcy 

PESEL * Nie posiadam REGON * Nie posiadam 

NIP * Nie posiadam 

2. Informacja o rachunkach bankowych/rachunkach w SKOK 
Rachunek firmowy musi być związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko rachunki firmowe są widoczne na białej liście podatników VAT. 

2.1. Rachunek firmowy 

Kod SWIFT podaj tylko dla rachunków zagranicznych 

Kraj Kod SWIFT 

Numer rachunku (5-26 znaków) Likwidacja 

Rachunek, na który będzie dokonywany zwrot podatku (rachunek do zwrotu podatku może być tylko jeden) 

2.2. Rachunek firmowy 

Kod SWIFT podaj tylko dla rachunków zagranicznych 

Kraj Kod SWIFT 

Numer rachunku (5-26 znaków) Likwidacja 

Rachunek, na który będzie dokonywany zwrot podatku (rachunek do zwrotu podatku może być tylko jeden) 

2.3. Rachunek firmowy 

Kod SWIFT podaj tylko dla rachunków zagranicznych 

Kraj Kod SWIFT 

Numer rachunku (5-26 znaków) Likwidacja 

Rachunek, na który będzie dokonywany zwrot podatku (rachunek do zwrotu podatku może być tylko jeden) 

2.4. Rachunek firmowy 

Kod SWIFT podaj tylko dla rachunków zagranicznych 

Kraj Kod SWIFT 

Numer rachunku (5-26 znaków) Likwidacja 

Rachunek, na który będzie dokonywany zwrot podatku (rachunek do zwrotu podatku może być tylko jeden) 

3. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub 
ubezpieczeniowych 

Numer Podatkowy Ubezpieczeniowy 

Kraj 

Więcej rachunków bankowych/numerów identyfikacyjnych wskazuję w kolejnym załączniku CEIDG-RB 

Miejscowość i data złożenia wniosku Własnoręczny podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 




Raport dostępności


		Nazwa pliku: 

		CEIDG-RB_v6.3.pdf




		Autor raportu: 

		

		Organizacja: 

		




[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]


Podsumowanie


Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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		Zatwierdzono ręcznie: 0

		Odrzucono ręcznie: 0

		Pominięto: 0

		Zatwierdzono: 29

		Niepowodzenie: 1




Raport szczegółowy


		Dokument



		Nazwa reguły		Status		Opis
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		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu
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