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Zapraszamy na pierwszą w nowym roku porcję informacji.
1. Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.
Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG, w konkretnych przypadkach mogą
korzystać z określonych praw konsumenckich. Ochrona dotyczy zakupów związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą, ale nie posiadających charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu
wykonywanej działalności.
Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/kontrahenci-i-klienci/chceprzestrzegac-praw-konsumenta/kiedy-przedsiebiorcy-przysluguja-prawakonsumenta?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zmiany2021_przedsie
biorca_konsument.
2. Zmiana formy opodatkowania PIT.
Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty zostanie pierwszy w roku
podatkowym przychód z działalności gospodarczej (tj. w praktyce dla większości podatników do 20
stycznia) albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty będzie w grudniu
roku podatkowego, podatnik może złożyć wniosek o zmianę bądź rezygnację z wybranej formy
opodatkowania bezpośrednio za pomocą wniosku CEIDG-1.
Podstawa prawna- art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001426/U/D20201426Lj.pdf
Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zmiany-w-firmie/chce-zmieniczasady-placenia-podatkow-i-prowadzenia-ksiegowosci/zmiany-sposobie-placenia-podatkow-iprowadzenia-ksiegowosci-jak-to-zrobic-i-o-czym-powinienes-pamietac
3. Informacje o stanie rozliczeń składek ZUS za 2020 r.
ZUS przekazał płatnikom składek informacje o stanie ich rozliczeń za 2020r. W tym roku informacje
zostały udostępnione na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), a listy papierowe otrzymali
jedynie nieliczni klienci z nadpłatami na kontach, którzy nie mieli założonych kont na Platformie ZUS.
Więcej informacji na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci//publisher/aktualnosc/1/platnicy-skladek-otrzymaja-informacje-o-stanie-ich-rozliczen-za-2020r_/3768763
4. Zmiana oprocentowania pożyczek w Podkarpackim Funduszu Rozwoju.
Od 1 stycznia 2021 r. w Podkarpackim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje
oprocentowanie zmienne od 1,23%. Zmiany w tym zakresie wynikają z informacji Komisji Europejskiej,
która ogłosiła nową stopę bazową obowiązującą w Polsce przy obliczaniu stopy referencyjnej
i dyskontowej. Od 01.01.2021r. wynosi ona 0,23%
Więcej informacji na stronie: https://www.pfr-podkarpackie.pl/aktualnosci/zmiana-oprocentowaniapozyczek-w-podkarpackim-funduszu-rozwoju-2125.html
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5. „Badania na rynek”- konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości finansowany
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
13 stycznia 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła przyjmowanie
wniosków od firm z sektora MŚP na dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczorozwojowych. Wsparcie może wynieść nawet 80% wartości projektu, a jego celem jest ułatwienie
przedsiębiorcom wprowadzenia do sprzedaży nowych lub znacznie ulepszonych produktów oraz
wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczorozwojowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 lutego 2021r.
Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-narynek-konkurs-ogolny-2
6. Wsparcie dla technologicznych startupów - projekt InvestHorizon
Tylko do 31 stycznia 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje zgłoszenia
technologicznych startupów do finansowanego ze środków Komisji Europejskiej projektu
InvestHorizon, w ramach którego polskie firmy technologiczne mogą skorzystać z 4-6 miesięcznego
programu akceleracyjnego.
Więcej informacji na stronie:
https://www.een.org.pl/component/content/article/67110:echnologiczny-startupie-poszukujeszinwestora-wez-udzial-w-programie-investhorizon-zgloszenia-do-31-stycznia
7. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle rozpoczął przyjmowanie wniosków na realizację usług
i instrumentów rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle poza realizacją instrumentów rządowej Tarczy Antykryzysowej,
przyjmuje także wnioski od osób bezrobotnych, pracodawców i przedsiębiorców, udzielając wsparcia
m.in. w formie: środków na podjęcie działalności gospodarczej, staży, prac interwencyjnych, robót
publicznych czy szkoleń indywidualnych pod zapotrzebowanie pracodawcy.
Więcej informacji na stronie: https://jaslo.praca.gov.pl/-/13717582-powiatowy-urzad-pracy-wjasle-rozpoczal-w-2021-r-przyjmowanie-wnioskow-na-realizacje-uslug-i-instrumentow-rynkupracy1. Z Urzędu…
 Trzynastoma głosami za, przy siedmiu wstrzymujących się oraz jednej osobie niegłosującej
Radni przyjęli budżet Miasta Jasła na 2021 r. Dochody zaplanowano na poziomie 190,6 mln zł,
wydatki mają osiągnąć pułap 205,3 mln zł, a przewidywane zadłużenie na koniec 2021r.
powinno wynieść 11,02% planowanych dochodów. Budżet przewiduje szereg zadań
inwestycyjnych i prorozwojowych.
Więcej informacji na stronach: https://um.jaslo.pl/pl/budzet-miasta-jasla-na-2021-rok-pomimotrudnosci-inwestycje-nadal-na-pierwszym-planie/;
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2021/191/
 Ruszył pierwszy etap szczepień przeciwko COVID-19, a także rejestracja na szczepienia zgodnie
z rządowym harmonogramem. Na terenie Miasta Jasła znajduje się dziesięć punktów,
w których odbywać się będą szczepienia.
Więcej informacji na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/szczepienia-przeciwko-covid-19-etap-1/
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 Na terenie miasta wciąż obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej. Rada Miejska
przedłużyła obowiązywanie stosownej uchwały w tym zakresie do 31 grudnia 2021r.
Więcej
informacji
na
stronach:
https://um.jaslo.pl/pl/zachety-inwestycyjne/;
https://um_jaslo.bip.gov.pl/podatki-w-2021-r/395159_zwolnienie-z-podatku.html;
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2020/5400/

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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