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Zapraszamy na kolejną porcję informacji ……  

  

1. Tarcza antyinflacyjna 2.0. 

 

Na okres sześciu miesięcy czyli od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. wprowadzona została Tarcza 
Antyinflacyjna 2.0., która przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary. 
Rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. to m.in. obniżenie podatku VAT z 23% do 8% na paliwa, 
wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny, podstawowe produkty żywnościowe, nawozy i inne 
środki wykorzystywane w produkcji rolnej, a także obniżenie stawki VAT na ciepło do 5%.  
 

Więcej informacji na gov.pl.  

 

2. Rozliczenia roczne za 2021 r. od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT 

 

Od 15 lutego 2022 r. w usłudze e-PIT czekają przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową 
(KAS) rozliczenia roczne za 2021 r. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. 
Zeznanie PIT-28 za 2021 r. o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń  
i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć do 28 lutego 2022 r., a zeznania 
PIT – 36 i PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wraz z załącznikami do 2 maja 
2022 r. 
 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów oraz podatki.gov.pl.  

 

3. Poradnik jak składać deklaracje podatkowe (PIT, CIT oraz VAT)  

 

Rozliczenie z urzędem skarbowym to podstawowy obowiązek przedsiębiorcy. Portal biznes.gov.pl  
w jednym miejscu zebrał najważniejsze informacje dotyczące składania deklaracji podatkowych. 
Obejmują one między innymi następujące zagadnienia: kiedy złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy 
papierową, jak zrobić korektę deklaracji oraz jak długo należy przechowywać dokumenty podatkowe. 
 

Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl. 

 

4. Obowiązek umożliwienia konsumentom zapłaty bezgotówkowej 

 

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż przy 
pomocy kasy fiskalnej, muszą umożliwić konsumentom zapłatę bez użycia gotówki, przy użyciu 
instrumentu płatniczego. Taką możliwość przedsiębiorca musi zapewnić w każdym miejscu, w którym 
wykonuje swoją działalność. 
Są dwa wyjątki: 

• jeżeli umowa pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem jednoznacznie wskazuje obowiązek 
zapłaty w określonej formie (na przykład w formie bezgotówkowej na rachunek przedsiębiorcy)  

• jeżeli wartość transakcji przekracza 20 tys. zł – w takiej sytuacji, od stycznia 2023 roku, 
konsument musi zapłacić w formie bezgotówkowej. 

 
Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl. 
 

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/tarcza-antyinflacyjna-wzor-informacji-i-zakres/
https://www.gov.pl/web/kas/od-jutra-twoj-e-pit-czeka-na-ciebie-w-e-urzedzie-skarbowym
https://www.podatki.gov.pl/
http://biznes.gov.pl/
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00236?
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001266
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5. Podatnik Bezgotówkowy 

 

Od początku stycznia przedsiębiorcy w ramach Polskiego Ładu mogą przystąpić do programu Podatnik 
Bezgotówkowy, gdzie oferowane jest jeden z dwóch pakietów – SILVER lub GOLD.  Pakiet SILVER to 
ulga w podatku dochodowym na terminal, natomiast pakiet GOLD obejmuje wyższą bezterminową 
ulgę na terminal oraz najszybszy zwrot VAT w całej Unii Europejskiej. 
 
Więcej informacji na stronie gov.pl.  

6. Nowe terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS 

 

15. dzień miesiąca to nowy termin opłacania składek oraz przekazywania dokumentów 
rozliczeniowych do ZUS dla płatników posiadający osobowość prawną tj. m.in. spółek kapitałowych 
(akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością) i spółdzielni. 20. dzień miesiąca to termin dla  
podmiotów, które nie są osobami prawnymi (m.in. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą, spółki osobowe).  
Nowe terminy obowiązują począwszy od rozliczeń składek za styczeń 2022 r. 

 

Szczegółowe informacje na stronie ZUS. 

 

7. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle od 14.02.2022 r. do 18.02.2022 r. prowadzi nabór wniosków 

pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie 

kształcenia ustawicznego. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 r. mogą być 

wydatkowane zgodnie z obowiązującymi priorytetami ustalonymi przez Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej.  

 

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

8. Wparcie unijne na ochronę własności intelektualnej dla MŚP 

 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Komisja Europejska uruchomiły The Ideas 

Powered for Business czyli fundusz dla unijnych małych i średnich przedsiębiorstw. Oferowane jest 

wsparcie finansowe na ochronę praw własności intelektualnej. Fundusz dla MŚP to program zwrotu 

kosztów, w którym wystawiane są bony na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności.  

 

Więcej informacji na stronie Urzędu UE ds. własności intelektualnej.  

 

9. Webinarium „Podkarpacka Akademia Startupów- finansowanie młodych innowacyjnych firm” 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium 
„Podkarpacka Akademia Startupów – finansowanie młodych innowacyjnych firm”. 

Webinarium odbędzie się 23 lutego 2022 roku od 10:00 do 10.45 za pośrednictwem platformy 
ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, 
numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres lpi.przemysl@podkarpackie.pl  

https://www.gov.pl/web/finanse/polski-lad-podatnik-bezgotowkowy-dla-firm-to-najszybszy-zwrot-vat-w-calej-unii-europejskiej
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-terminy-oplacania-skladek/4445447
https://jaslo.praca.gov.pl/-/13126971-krajowy-fundusz-szkoleniowy
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund
mailto:lpi.przemysl@podkarpackie.pl
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i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego 2022 roku do godz. 15.30.  

Więcej informacji na stronie Portalu Funduszy Europejskich. 

10. Akredytywa dokumentowa 

 

Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CRMŚP) wraz z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP) przygotowało animację informacyjną dotyczącą akredytywy dokumentowej. 
Akredytywa dokumentowa to narzędzie zapewniające bezpieczeństwo w zagranicznych transakcjach 
handlowych, w którym oprócz importera i eksportera aktywny udział biorą także banki tych 
podmiotów.  
 

Animacja dostępna na stronie internetowej PARP. 

11. Z Urzędu…  

  

➢ Podatnicy rozliczający się poprzez skalę podatkową, podatkiem liniowym oraz ryczałtowo od 
przychodów ewidencjonowanych przy rozliczeniu rocznym mogą przekazać 1% swojego podatku. 
Gorąco zachęcamy by przy tej okazji pomóc finansowo jasielskim organizacjom pozarządowym.  

 
Listę jasielskich organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymania 1% podatku można znaleźć 

na stronie Urzędu. 

➢ Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta w Jaśle oferuje dodatkową pomoc  
w zakresie wypełniania informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego od osób fizycznych. Pomoc dostępna jest pod numerem telefonu 13 44 86 389 w godzinach 
od 9 do 14. 

Więcej informacji na stronie Urzędu. 

➢ Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie w kwocie 2,95 mln zł na opracowanie dokumentacji 
dotyczącej kluczowych obszarów dla rozwoju miasta. Z otrzymanych środków przygotowanych 
zostanie sześć opracowań dotyczących: komunikacji, mieszkalnictwa, kultury, turystyki i sportu, 
jakości usług publicznych oraz pomocy społecznej w zakresie wsparcia osób nieuleczalnie chorych 

Więcej informacji na ten temat na stronie Urzędu. 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Webinarium-Podkarpacka-Akademia-Startupow-finansowanie-mlodych-innowacyjnych-firm
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/78177:akredytywa-dokumentowa-bezpieczne-narzedzie-w-zagranicznych-transakcjach-handlowych-na-czym-polega-animacja-crmsp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp
https://um.jaslo.pl/pl/przekaz-1-jasielskim-organizacjom/
https://um.jaslo.pl/pl/urzednicy-pomoga-krok-po-kroku-2/
https://um.jaslo.pl/pl/kolejne-wsparcie-dla-miasta-jasla-wczesniej-16-mln-zl-teraz-jeszcze-dodatkowe-3-mln-zl/

