


13 serwisów i 2 usługi, które w 2020 roku 

powinien znać każdy przedsiębiorca 

 

1. CEIDG  

https://prod.ceidg.gov.pl 

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej jest to portal, w którym nie tylko 

sprawdzisz dane swojego kontrahenta takie jak NIP, REGON, czy adres prowadzenia przez 

niego działalności gospodarczej, ale będziesz mógł się dowiedzieć także, czy nie został w 

stosunku do niego orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. KRS  

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna 

Serwis KRS pozwala na weryfikację nie tylko spółek prawa handlowego, ale też innych 

podmiotów prawa. Przede wszystkim będziesz mógł w nim ustalić wszystkie dane Twojego 

kontrahenta takie jak numer KRS, NIP, REGON, czy adres prowadzenia przez niego 

działalności gospodarczej. Dowiesz się z niego także, czy Twój kontrahent nie ma zadłużenia 

w stosunku do innych przedsiębiorców, czy urzędów skarbowych, czy też Urzędów 

Skarbowych bądź ZUSu. Finalnie ustalisz w nim, kto reprezentuje daną spółkę. 

3. Repozytorium dokumentów finansowych (analiza dokumentów) 

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df 

W tej wyszukiwarce będziesz mógł sprawdzić sytuację finansową Twojego kontrahenta. W 

przypadku spółek, które są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będziesz 

mógł tu znaleźć sprawozdanie finansowe, uchwałę dotyczącą podziału zysku i sprawozdanie 

zarządu. 

4. S24  

 https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ 

Tu będziesz mógł zarejestrować spółki i inne podmioty prawa przez Internet. Rejestracja jest 

znacznie szybsza niż w przypadku tradycyjnego założenia spółki, a zarazem tańsze. Niestety, 

zawarcie umowy przez S24 wyklucza wprowadzanie do niej innych postanowień niż 

przewidziane we wzorze umowy dostępnym w tej platformie. 
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5. Repozytorium dokumentów finansowych (składanie dokumentów) 

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ 

Poprzez ten serwis musisz składać sprawozdania finansowe jeśli jesteś do tego zobowiązany 

na podstawie ustawy o rachunkowości. W większości przypadków zrobisz to bezpłatnie, 

jednak jeśli ze względów technicznych, czy prawnych nie będzie to możliwe jest też możliwość 

złożenia sprawozdania odpłatnie przy wykorzystania nieco innych środków technicznych. 

6. Księgi wieczyste  

https://ekw.ms.gov.pl/ 

Jeśli zamierzasz kupić nieruchomość koniecznie skorzystaj z tego serwisu. Za jego 

pośrednictwem możesz za darmo sprawdzić stan prawny nieruchomości. Portal ten umożliwia 

także pobranie odpisu księgi wieczystej będącej dokumentem urzędowym. 

7. Geoportal  

https://www.geoportal.gov.pl/ 

Jeszcze jeden portal dla osób, które zamierzają kupić nieruchomość. Pozwala on na 

weryfikację działek gruntowych. 

8. VAT UE 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl 

W tym serwisie będziesz mógł ustalić, czy Twój kontrahent ma status podatnika VAT UE. 

Informacja ta będzie niejednokrotnie kluczowa w kontekście transakcji międzynarodowych. Za 

pośrednictwem tego portalu będziesz mógł też na bieżąco weryfikować własny status VAT UE. 

9. Rejestr podatników VAT – „biała lista” 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ 

Ten serwis umożliwia Ci bieżącą weryfikację Twoich krajowych kontrahentów w zakresie tego, 

czy są oni czynnymi podatnikami VAT, podatnikami VAT zwolnionymi, czy też nie są 

podatnikami VAT wcale. Co więcej, w tym serwisie zweryfikujesz także, czy rachunek bankowy 

wskazany przez Twojego kontrahenta jest rachunkiem, który zgłosił do Urzędu Skarbowego. 

Wbrew pozorom nie jest to tylko formalna informacja ponieważ Urząd Skarbowy może zarzucić 

Ci brak należytej staranności w weryfikacji kontrahentów jeśli nie będziesz śledził tego portalu 

na bieżąco, co może się skończyć zakwestionowaniem prawidłowości Twoich rozliczeń 

podatkowych. Co więcej, zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli w określonych w ustawie 
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przypadkach dokonasz zapłaty na rachunek bankowy niewskazany na tym portalu nie 

będziesz mógł zakupionego towaru czy usługi uznać za koszt uzyskania przychodu. 

10. Wyszukiwarka PKD 

 https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd 

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą, ale nie wiesz jaki przedmiot tej działalności 

wybrać? Tabele PKD będą dla Ciebie bardzo pomocne! 

11. ePUAP  

 https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta 

Poprzez ten portal załatwisz wiele spraw z zakresu administracji publicznej w tym także sprawy 

podatkowe. Przede wszystkim jednak za pośrednictwem tego portalu będziesz mógł założyć 

profil ePUAP dzięki, któremu nie wstając od biurka będziesz w stanie te sprawy załatwiać 

elektronicznie. Profil ten jest także przydatny do platformy S24 i Repozytorium dokumentów 

finansowych. 

12. GUS  

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx 

Za pośrednictwem tego portalu będziesz mógł sprawdzić znaczną część danych dotyczących 

Twoich kontrahentów, a przede wszystkim ustalić dane dotyczące statystyki publicznej 

dotyczące tego podmiotu. Dowiesz się z niego jednak także czy Twój kontrahent zmienił firmę, 

został postanowiony w stan likwidacji, albo też czy ogłoszono jego upadłość. 

13. CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 

https://www.podatki.gov.pl/crbr/ 

 

Kolejny niezmiernie istotny rejestr, z którego z całą pewnością będziesz musiał skorzystać jeśli 

prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego. Centralny Rejestr 

Beneficjentów Rzeczywistych jest jawnym rejestrem, do którego osoby zarządzające spółkami 

prawa handlowego są zobowiązane do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w ramach 

danej spółki. Co więcej, przedsiębiorcy działający w pewnych, wskazanych przez ustawę, 

branżach są zobowiązani do weryfikacji swoich kontrahentów co powinni robić także przez 

analizę tego rejestru. Zarówno brak zgłoszenia do CRBR beneficjentów rzeczywistych, jak i w 

przypadku takiego obowiązku wynikającego z ustawy brak odpowiednio zgłoszenia danych o 

beneficjencie rzeczywistym lub też brak analizy danych z tego rejestru może być związany z 

milionowymi nawet karami. 
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14. Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych w CRBR 

https://rejestrbeneficjentow.com.pl/ 

 

Autorski e-commerce naszej Kancelarii, w którym możesz tak jak w każdym innym sklepie 

internetowym poprzez dodanie produktu do koszyka i płatność online zlecić nam 

przygotowanie dla Ciebie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 

dla Twojej spółki. Wszystkie późniejsze formalności i ustalenia z Kancelarią załatwisz online, 

a to wszystko w cenie jedyne 279 zł brutto. 

 

15. VATmonitor.eu  

https://vatmonitor.eu/ 

VATmonitor.eu to aplikacja stworzona przez Kancelarię Prawną Kantorowski, Głąb i 

Wspólnicy, której zadaniem jest bieżący monitoring Twoich kontrahentów w rejestrze 

podatników VAT, rejestrze podatników VAT UE oraz GUS. Dzięki tej aplikacji będziesz mógł 

mieć stałą kontrolę nad  tym, czy Twój kontrahent nie został wykreślony z rejestru podatników 

VAT, albo VAT UE oraz czy jego firma nie została postawiona w stan likwidacji lub upadłości. 

Co więcej, będziesz miał też codzienną aktualną informację dotyczącą tego, czy dane Twojego 

kontrahenta nie uległy zmianie, co pomoże Ci uniknąć dodatkowej pracy związanej z 

korygowaniem dokumentów handlowych. 
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