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Zapraszamy na lipcową porcję informacji …… 

 

1. Kasy fiskalne online obowiązkowe dla kolejnych branż 
 
 

Od 1 lipca 2021 r. kolejne branże i usługi objęte zostały obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą 

kas fiskalnych online. Urządzenia te natychmiast przesyłają dane do systemu teleinformatycznego 

prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Nowy obowiązek obejmuje następujące usługi: budowlane, fryzjerskie, kosmetyczne  

i kosmetologiczne, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz 

usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – usługi wstępu. 

Więcej informacji o kasach rejestrujących na stronie Ministerstwa Finansów. 

 

2. Na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) ruszyła rejestracja firm, które 
będą sprzedawać w systemie TAX FREE 

 
Od 1 lipca 2021 r. na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) mogą się 
rejestrować firmy, które będą sprzedawać w systemie TAX FREE po zmianie obsługi dokumentów  
w tym systemie z formy papierowej na elektroniczną. Do 31 grudnia 2021 r. korzystanie  
z procedury TAX FREE odbywa się na dotychczasowych zasadach, a usługi dostępne są na stronie 
granica.gov.pl.   
Zmiany w systemie TAX FREE wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. 
 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej oraz PUESC. 

 
3. Rozliczenie VAT od sprzedaży towarów i usług konsumentom z Unii Europejskiej 
 
 
Towary wysyłane do konsumentów w państwach Unii Europejskiej w ramach transakcji B2C, czyli 

business to client, od 1 lipca 2021 r. należy rozliczać w inny sposób niż transakcje z przedsiębiorcami 

B2B, czyli business to business. Na mocy wprowadzonych zmian całą sprzedaż dla zagranicznych 

konsumentów (zarówno towarów jak i usług) można wykazać w jednej deklaracji dzięki systemowi VAT 

OSS (One Step Shop). 

 

Więcej informacji na stronie portalu biznes.gov.pl. 

 

4. Nowe banderole na wyroby winiarskie 
 
 
Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe wzory znaków akcyzy na wyroby winiarskie. Niewykorzystane 
znaki akcyzy należy zwrócić podmiotowi, który je wydał do dnia 30 lipca 2021 r., natomiast 
dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na wyroby zachowują ważność do dnia 30 czerwca 2022 r. 

 
Więcej informacji o projekcie na stronie Ministerstwa Finansów.  
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5. Prawa konsumenta 
 
 
Przedsiębiorcy sprzedający towary lub świadczący usługi mają obowiązek przestrzegania praw 
konsumenta. Te prawa obejmują między innymi: gwarancję, rękojmię czy prawo do zwrotu towaru. 
Portal biznes.gov.pl przygotował zestawienie, jakie prawa przysługują konsumentom. 
Dzięki niemu można dowiedzieć się m.in.: 

• jakie są zasady reklamacji towarów i usług, 
• czego klient nie może reklamować, 
• jakie zapisy w umowie z konsumentem są niedozwolone. 

 
Więcej informacji na portalu biznes.gov.pl oraz stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 

6. „The Game Industry of Poland” – katalog promujący polską branżę gier 
 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje wydanie w roku bieżącym katalogu promującego 
polską branżę gier pn. „ The Game Industry of Poland”. Publikacja ma być skierowana do zagranicznych 
podmiotów- inwestorów, wydawców, dystrybutorów i innych potencjalnych partnerów biznesowych 
polskich firm. Umieszczenie wpisu w katalogu jest bezpłatne, ale wymaga wypełnienia formularza 
zgłoszeniowego w języku angielskim. Formularze można wypełniać do dnia 31 lipca 2021 r. 
 
Formularz zgłoszeniowy 
Więcej informacji na stronie PARP.  
 
7. Program „Nowy start” - pomoc dla przedsiębiorców, którzy chcą powrócić do biznesu 
 
 
W programie „Nowy start” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia 
działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie  
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie 
dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów.  

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z pięciu projektów: 
• „Profesjonalny start” – nabór trwa do 31 listopada 2022 r. 
• „Nowy start – nowe perspektywy” – nabór trwa do 30 października 2022 r. 
• „Ster na cel” – nabór trwa do 30 listopada 2022 r. 
• „Drugi start – pewny sukces” – nabór trwa do 30 maja 2023 r. 
• „Restart zmiany, które budują” – nabór trwa do 30 maja 2023 r. 

Zgłoszenia do projektów szkoleniowych przyjmują operatorzy. 
Więcej informacji na stronie programu „Nowy Start”.  
 
8. Rozpoczął się nabór wniosków w 32. konkursie w ramach inicjatywy CORNET 
 
 
7 lipca 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków do 32 edycji konkursu realizowanego w ramach inicjatywy 
CORNET. Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój 
badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Konkurs umożliwia finansowanie 
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ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż 
przemysłowych.  
 
Więcej informacji na temat Inicjatywy na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  
 
9. Z Urzędu… 
 

➢ Trwa nabór do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle. Inkubator to miejsce w którym 
można  wynająć kompletnie wyposażoną przestrzeń biurową wraz z zapleczem biurowo-
technicznym oraz pakietem profesjonalnych usług doradczych przydatnych przy rozwijaniu 
firmy.  
 

Więcej informacji na stronie Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle.  

➢ W dniu 19 lipca 2021 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych położonych w Jaśle obręb nr 23- Warzyce obejmujących działki 
ewidencyjne nr 3249/1, nr 3249/2 i nr 3249/3. Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia  
2021 r., aby do niego przystąpić należy do dnia 16 sierpnia 2021 r., na konto Urzędu Miasta 
Jasła, wpłacić wadium. 
 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta. 

➢ Jasło znalazło się w gronie 29 miast, które otrzymały dofinansowanie z programu „Rozwój 
Lokalny” finansowanego z Funduszy Norweskich. Otrzymane 3,5 mln euro dofinansowania 
posłuży realizacji szeregu projektów społeczno-gospodarczych, obejmujących zarówno 
kluczowe inwestycje dla Miasta Jasła, jak również wiele działań społecznych i edukacyjnych. 
 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta. 

➢ Od 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „ Czyste Powietrze”. Zmiany dotyczą 
m.in. wycofania dotacji na kotły węglowe, zwiększenia progów dochodowych oraz poszerzenia 
listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania. 
 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta oraz stronie programu Czyste Powietrze   
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