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Szanowni Państwo, 

Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i zapisanie się do Newslettera dla przedsiębiorców Urzędu 

Miasta Jasła. Mamy nadzieję, że dostarczane przez nas informacje dotyczące szeroko rozumianej 

przedsiębiorczości okażą się ciekawe i będą dla Państwa przydatne.  

Na początek krótkie zestawienie linków do najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorcy 

informacji jakie mogą Państwo znaleźć na miejskiej stronie internetowej https://um.jaslo.pl/pl/ . 

1. Informacje ogólne (kontakt, załatwianie spraw) 
 

➢ Formularz kontaktowy:  https://um.jaslo.pl/pl/kontakt/#1481773164808-c5d27214-34da;  
➢ Wykaz pracowników Urzędu Miasta Jasła wraz z danymi kontaktowymi (pokój, mail, telefon): 

https://um_jaslo.bip.gov.pl/kontakt/kontakt.html;  
➢ Jak załatwić sprawę: https://um.jaslo.pl/pl/zalatw-sprawe/; 
➢ Wykaz numerów kont bankowych: https://um_jaslo.bip.gov.pl/konta-bankowe/aktualny-wykaz-

numerow-kont-bankowych.html; 
 

2. Biznes czyli zakładka w całości dedykowana przedsiębiorcom  
       https://um.jaslo.pl/pl/category/aktualnosci/biznes/  

➢ Oferty inwestycyjne: https://um.jaslo.pl/pl/category/oferty-inwestycyjne/;  
➢ Jasielski Pakiet Pomocowy dla firm:  https://um.jaslo.pl/pl/jasielski-pakiet-pomocowy-dla-firm/;  
➢ Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle: https://inkubatorjaslo.pl/; 

 

3. Podatki  i opłaty lokalne 
       https://um_jaslo.bip.gov.pl/podatki-w-2020-r/  

➢ Podatek od nieruchomości:  
https://um_jaslo.bip.gov.pl/podatki-w-2020-r/282141_podatek-od-nieruchomosci.html; 

➢ Podatek od środków transportowych:   
https://um_jaslo.bip.gov.pl/podatki-w-2020-r/282135_podatek-od-srodkow-
transportowych.html; 

➢ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  
https://um_jaslo.bip.gov.pl/podatki-w-2020-r/282103_oplata-za-gospodarowanie-odpadami-
komunalnymi.html; 

➢ Opłata targowa:  
https://um_jaslo.bip.gov.pl/podatki-w-2020-r/282093_oplata-targowa.html;  

➢ Zwolnienie z podatku od nieruchomości  
https://um_jaslo.bip.gov.pl/podatki-w-2020-r/282045_zwolnienie-z-podatku-od-
nieruchomosci.html; 

➢ Interpretacje podatkowe: https://um_jaslo.bip.gov.pl/podatki-w-2020-r/;  
➢ Formularz wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:  FO-IK-PiOL-05-01; 
➢ Pomoc przy wypełnianiu przy wypełnianiu informacji podatkowych:  

 https://um.jaslo.pl/pl/urzednicy-pomoga-krok-po-kroku/ ; 
 

4. Zamówienia publiczne  
https://um_jaslo.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/  
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➢ Roczny plan zamówień publicznych:  https://um_jaslo.bip.gov.pl/plan-zamowien-
publicznych/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-rok-2020.html; 

➢ Platforma Zakupowa Miasta Jasła: https://um-jaslo.logintrade.net/; 
➢ Rejestracja w bazie Platformy: 

https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/?do_not_show_cookie_info=true  
 
 

Następnie kilka informacji dodatkowych dotyczących najważniejszych zmian w przepisach. 

1. Nowa matryca stawek VAT 
https://www.gov.pl/web/gov/przesuniecie-terminu-stosowania-nowej-matrycy-stawek-

vat  

 
➢ Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje tzw. nowa matryca stawek VAT tj. wykaz towarów  

i usług objętych obniżonymi stawkami 8% i 5%; 
➢ Jej wprowadzenie wiąże się z: 

✓ Zmianą klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT (chodzi o rezygnację ze stosowania 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) 
albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz 
aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług. 

✓ Uproszczeniem systemu stawek VAT poprzez m.in.: 
• objęcie jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN), 
• generalnemu obniżeniu stawek („równanie w dół”) – w przypadku konieczności zmiany 

stawki na dane towary, 
• zrównoważeniu efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane towary. 

✓ Zmianą (uproszczeniem) zakresu systemu ryczałtowego dla rolników przez: 
• objęcie definicją produktów rolnych wszystkich towarów pochodzących z działalności 

rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towarów wytworzonych z nich w sposób inny niż 
przemysłowy, 

• ujednolicenie przepisów w tym zakresie z przepisami obowiązującymi w podatku PIT. 

 
Ważne! Zmiana ta może oznaczać zmianę stosowanej obecnie stawki VAT! Należy, więc 
zweryfikować nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT: 

✓ Załącznik nr 3 - Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8% 
✓ Załącznik nr 10 - Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 5% 

 
2. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) 
 https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/proc_707-wiazaca-
informacja-stawkowa  

➢ Jeśli Przedsiębiorca ma wątpliwości jak ustalić prawidłową klasyfikację towaru lub usługi,  
od 1 listopada 2019 r. może wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie tzw. 
wiążącej informacji stawkowej; 

➢ Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja administracyjna, która ma ułatwić podatnikom 
stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewnić im w tym zakresie odpowiednią 
ochronę; 
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➢ WIS zawiera opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na 
jedno świadczenie, a także ich klasyfikację i właściwą stawkę VAT; 

➢ WIS wiąże organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana, ale tylko  
w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem; 

➢ Z tej ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy na warunkach określonych  
w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT. W tym przypadku ochrona ta będzie mieć 
taki sam charakter, jak ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnych wydawanych  
w trybie Ordynacji podatkowej; 

➢ WIS wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w terminie zasadniczo nie dłuższym niż 
3 miesiące; 

➢ Wniosek o wydanie WIS powinien dotyczyć 1 towaru albo 1 usługi albo kilku towarów/usług, które 
w ocenie wnioskodawcy stanowią jedno świadczenie; 

➢ Opłata za wniosek o wydanie WIS wynosi 40 zł. W przypadku świadczenia składającego się,  
w ocenie wnioskodawcy , z kilku towarów/usług – opłata ta stanowi iloczyn 40 zł i liczby tych 
towarów/usług; 

➢ Wniosek można złożyć: 
✓ on-line przez portal Biznes.gov.pl 
✓ osobiście lub przesłać pocztą na adres Krajowej Informacji Skarbowej ul. Teodora 

Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała; 
➢ Wzór wniosku: https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/9142543/wniosek+WIS.pdf ; 
➢ Instrukcja wypełnienia wniosku: 

https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/9142543/instrukcja+WIS.pdf; 
 

3. Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) 
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-akcyze/proc_1632-

wiazaca-informacja-akcyzowa-wia  

 
➢ Instrument analogiczny do wiążącej interpretacji stawkowej, ale wydany na podstawie ustawy  

o podatku akcyzowym, w zakresie określania kodu CN dla sprzedawanych, produkowanych lub 
sprowadzanych wyrobów akcyzowych; 

➢ Wniosek o tę informację składa się wraz z dokumentem zawierającym pełne i uzupełniające 
informacje o towarze; 

➢ Wydanie informacji trwa do 3 miesięcy od złożenia wniosku, a wysokość poniesionych kosztów  
i opłat z nią związanych zależy od zakresu badań i analiz niezbędnych do jej wydania; 

➢ Wniosek można złożyć: 
✓ osobiście lub przesłać pocztą na adres Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu 

Powstańców Śląskich 24/26, 53-333 Wrocław; 
➢ Wzór wniosku:  

https://zaplecze.biznes.gov.pl/files/document_attachments/2707/Wniosek_o_WIA.docx ; 
 

4. Rozbudowany plik JPK_VAT- Zmiany w zakresie deklaracji VAT 7 i VAT 7-K 
https://www.gov.pl/web/finanse/jpkvat-z-deklaracja-od-1-pazdziernika-2020-r-dla-wszystkich-

przedsiebiorcow  

➢ Z uwagi na stan epidemii oraz zgłaszane przez przedsiębiorców trudności wdrożeniowe Sejm 
uchwalił ustawę zgodnie z którą obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT 
został przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników VAT; 

➢ Nowy JPK_VAT z deklaracją składać będą wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni 
podatnicy VAT; 
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➢ Szczegółowy zakres danych wykazywanych w nowym, rozszerzonym pliku JPK_VAT określa 
rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji 
w zakresie podatku od towarów i usług; 

➢ Za okresy rozliczeniowe od 1 października roku deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie można składać 
inaczej, niż przez JPK_VAT. 

➢ Więcej informacji https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-
vat/jak-skladac-jpk-vat-z-
deklaracja?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artykul_jpk_vat_c
ala_baza  

 

5. Publikacja w CEIDG informacji wynikających z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego 
wydanych przez izbę czeladniczą  

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;88ddf393-8841-497c-b100-0ec6f9feb026  

➢ Począwszy od 01.10.2020 r. w  CEIDG publikowane są następujące dane: data egzaminu, nazwa 
izby rzemieślniczej, wskazanie tytułu zawodowego (mistrza lub czeladnika), nazwa zawodu, 
symbol cyfrowy zawodu oraz datę cofnięcia uprawnień; 

➢ Informacje o uzyskaniu i utracie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza 
lub świadectwem czeladniczym są przekazywane do CEIDG przez Izby Rzemieślnicze; 

➢ Osoby, które uzyskały te kwalifikacje zawodowe przed 01.10.2020 r. oraz prowadzą działalność 
gospodarczą, a także osoby, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia 
działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG muszą wystąpić do właściwej Izby Rzemieślniczej 
z wnioskiem o dokonanie wpisu do CEIDG; 

➢ Skargi na działanie izb rzemieślniczych rozpatruje Związek Rzemiosła Polskiego; 
➢ Wzór wniosku 

✓ https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/GetFile.aspx?attid=c9f56fe0-
31fb-40e1-a4bd-782d1e6995f7  

 

 

Na koniec… 

Zapraszamy do współtworzenia Newslettera. Jeśli chcieliby Państwo, abyśmy poruszyli w nim jakieś 

konkretne tematy prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania w tym zakresie na adres e-mail: 

wp@um.jaslo.pl lub tarcza@um.jaslo.pl. Wystarczy hasłowe wskazanie zagadnień. 
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