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Zapraszamy na majową porcję informacji ……  

  

1. Krajowy System e-Faktur: Aplikacja Podatnika 

 

Krajowa Administracja Skarbowa 17 maja 2022 r. udostępniła wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika 

KSeF. Aplikacja ta umożliwia korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych 

podatników, wystawanie i odbieranie faktur z KSeF oraz zarządzanie uprawnienia i tokenami. Aplikacja 

dostępna jest na stronie podatki.gov.pl.   

 

Więcej informacji na gov.pl.  

 

2. Nowa usługa w e-Urząd Skarbowy  

 

Krajowa Administracja Skarbowa w serwisie e-Urząd Skarbowy udostępniła nową usługę – wniosek  

o stwierdzenie nadpłaty. Wniosek może złożyć zarówno podatnik, u którego wystąpiła nadpłata 

podatku oraz pełnomocnik posiadające aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1). e-Urząd Skarbowy 

dostępny jest wyłącznie na stronie podatki.gov.pl. 

 

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Finansów. 

 

3. Ustawa #NiskiePodatki 

   

12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki. Planowane wejście w życie przepisów to 1 lipca 

2022 r. Wśród najważniejszych przyjętych przez Sejm rozwiązań znalazło się m.in.: obniżenie stawki 

PIT z 17% do 12%, likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej, możliwość odliczenia części składek 

zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej, możliwość 

ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali 

podatek liniowy lub ryczałt.  

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.  

 

4.  Webinarium: „Zamówienia NATO  nowe możliwości biznesowe dla polskiego sektora IT/ICT” 

  

Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizują 

14 czerwca 2022 r. o godz. 9.30 bezpłatne webinarium pt. „Zamówienia NATO – nowe możliwości 

biznesowe dla polskiego sektora IT/ICT”. Webinarium odbędzie się na platformie Webex. Wymagana 

jest wcześniejsza rejestracja.  

 

Więcej informacji na stronie PARP.  

 

5.  Szkolenie: „Polski Ład 2.0 – przegląd zmian” 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 6 czerwca 

2022r. o godz. 08:15-09:45 pn. „Polski Ład 2.0 – przegląd zmian”. Szkolenie zawiera przydatne 

informacje dotyczące zmian w skali podatkowej, likwidacje ulgi dla klasy średniej czy przepisy  

o odliczeniu składki zdrowotnej skierowane dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców. 

https://www.podatki.gov.pl/ksef/bezplatne-narzedzia-ksef/
https://www.gov.pl/web/finanse/aplikacja-podatnika-ksef---wersja-produkcyjna-juz-dostepna
https://www.podatki.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/finanse/wniosek-o-stwierdzenie-nadplaty-zlozysz-w-e-urzedzie-skarbowym
https://www.gov.pl/web/finanse/niskiepodatki-sejm-przyjal-ustawe
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/zamowienia-nato-nowe-mozliwosci-biznesowe-dla-polskiego-sektora-it-ict
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/80586:webinarium-zamowienia-nato-nowe-mozliwosci-biznesowe-dla-polskiego-sektora-it-ict-14-czerwca-2
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Szczegóły na stronie PFP.   

 

6. RODO w firmie – najczęściej zadawane pytania 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przygotował 

zbiór najczęściej zadawanych pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście 

prowadzenia działalności gospodarczej. W materiale znalazły się odpowiedzi m.in. dotyczące kwestii 

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz stosowania monitoringu w firmie.  

 

Więcej informacji na stronie PARP.  

 

7. Tarcza antyinflacyjna przedłużona 

 

Tarcza antyinflacyjna została przedłużona do końca lipca 2022r. i będzie obejmować: obniżkę akcyzy 

na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżkę stawek akcyzy 

na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym 

sprzedaży ww. paliw. Zmiany w akcyzie obowiązują od 1 czerwca do 31 lipca br. 

 

Więcej informacji na stronie gov.pl.  

 

Z Urzędu…   

  

 

➢ Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Z dokumentami można zapoznać się w dniach od 26 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. w siedzibie 

Urzędu Miasta w Jaśle: ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, pokój 311 w godzinach pracy Urzędu. 

 

➢ Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 r. w siedzibie 

Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, w sali 102 o godzinie 15:30. 

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta. 

 

➢ 18 maja br. na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Jasielskie Targi Pracy Edukacji  

i Kariery. Wydarzenie zorganizowane zostało w partnerstwie z Jasielskim Stowarzyszeniem 

Przedsiębiorców, w ramach przedsięwzięcia Dni Przedsiębiorczości w projekcie  „Jasło – moje miasto, 

mój dom” finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz budżetu 

państwa.  

 

Relacja z wydarzenia na stronie Urzędu Miasta. 

 

https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/polski-lad-20-przeglad-zmian/285/393
https://www.een.org.pl/component/content/article/80171:rodo-w-firmie-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-rodo-faq
https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna-przedluzona
https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-burmistrza-miasta-jasla-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-jasla/
https://um.jaslo.pl/pl/jasielskie-targi-pracy-edukacji-i-kariery-film/

