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Zapraszamy na lipcową porcję informacji ……  

  

1. Możliwość zmiany formy opodatkowania od 1 lipca 2022 r.  

 

Nowelizacja Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 r.  wprowadziła możliwość zmiany formy opodatkowania.  

Nowe przepisy pozwalają rozliczającym się do tej pory w formie ryczałtu, na zmianę opodatkowania, 

ale wyłącznie na skalę podatkową. Zmiany będzie można dokonać za pośrednictwem CEIDG  

do 22 sierpnia 2022 roku.  

 

Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl  

 

2. Koszt współpracownika na zleceniu i umowie o dzieło 

 

Serwis biznes.gov.pl przygotował kompleksowe informacje dotyczące rozliczania współpracownika 

zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych tj. umów zlecenia i umów o dzieło. Z zestawienia 

można dowiedzieć się jakie koszty ponosi w takim przypadku pracodawca oraz jakie wynagrodzenie 

otrzyma pracownik. 

 

Więcej informacji na stronie biznes.gov.pl  

 

3. Kalkulator wynagrodzeń Ministerstwa Finansów 

 

Ministerstwo Finansów udostępniło specjalny kalkulator wynagrodzeń, który pomoże wyliczyć łączne 
skutki zmian przeprowadzonych w 2022 r. Kalkulator wynagrodzeń MF pozwala porównać 
wynagrodzenia w oparciu o przepisy obowiązujące w 2021 roku oraz łącznie po reformach 
wprowadzonych w 2022 roku. Udostępnianie kalkulatora zostało rozłożone na pięć faz w których będą 
dodawane nowe funkcjonalności. 
 

Więcej informacji na stronie podatki.gov.pl/niskiepodatki  

 

4. Kasa fiskalna w firmie  

 

Istnieją różne rodzaje kas fiskalnych, służących do ewidencjonowania sprzedaży. Serwis biznes.gov.pl 

przygotował informacje dotyczące kas fiskalnych w firmie. Z opracowania można dowiedzieć się czym 

się różnią poszczególne rodzaje kas, kto i kiedy musi mieć kasę fiskalną, a także jakie obowiązki są 

związane z jej posiadaniem. 

 

Więcej szczegółów na stronie biznes.gov.pl  

 

5. Akcja informacyjna:  Weź paragon i wspieraj uczciwą konkurencję na rynku 

 

Ministerstwo Finansów prowadzi akcję informacyjną promującą wspieranie uczciwej konkurencji 
poprzez pobranie paragonu. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) stale sprawdza, czy sprzedawcy 
wydają paragony i czy są one poprawnie wystawione. W okresie wakacyjnym działania takie 
prowadzone są z większym natężeniem w miejscowościach turystycznych. 

Więcej informacji na stronie wezparagon.gov.pl  
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6. Przedłużenie terminów dla podatników minimalnego podatku dochodowego 

 

Do 31 marca 2023 r. został przedłużony terminy wykonania niektórych obowiązków przez podatników 
minimalnego podatku dochodowego, dla których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r., 
a zakończy się do 30 listopada 2022 r. 
Rozporządzenie Ministra Finansów w tym zakresie z dnia 28 czerwca 2022 r. opublikowane zostało  
w Dzienniku Ustaw poz. 1356. 

Więcej informacji na stronie podatki.gov.pl 

7. Przedłużenie terminów dla złożenia deklaracji CIT-8E 

 

Do 30 września 2022 r. został  przedłużony termin dla złożenia deklaracji CIT-8E. Deklaracja CIT-8E 
składana jest  przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.  
Rozporządzenie Ministra Finansów w tym zakresie z dnia 28 czerwca 2022 r. opublikowane zostało  
w Dzienniku Ustaw poz. 1363. 

Więcej informacji na stronie podatki.gov.pl 

8. Zmiany w zaświadczeniach o niezaleganiu  
 
Od 7 lipca 2022 r. zmianie uległy wydawane zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające zaległości. 

Urzędy nie umieszczają w nich już informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach  

o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Informacje te będzie można uzyskać na wniosek 

złożony przez e-Urząd Skarbowy. 

Więcej informacji na stronie podatki.gov.pl 

9. Przedłużenie okresu ważności starych znaków akcyzy na wyroby winiarskie 
 
Do 31 grudnia 2023 r. został przedłużony okres ważności tzw. starych znaków akcyzy naniesionych na 
opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. W związku z tym do tego dnia będzie można 
sprzedawać wyroby winiarskie oznaczone starymi banderolami. 

Więcej informacji na stronie podatki.gov.pl 

10.  Nabór wniosków w programie „Wsparcie prawne dla startupów”  

  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza młode firmy do wzięcia udziału  

w programie pn. „Wsparcie prawne dla startupów”. Program skierowany jest do mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce, które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat. Nabór 

wniosków dla startupów zainteresowanych bezpłatną pomocą prawną trwa od 12 lipca do 3 sierpnia 

2022 r.  

 

Więcej szczegółów na stronie PARP.   

 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1356
https://www.podatki.gov.pl/cit/zmiany-w-prawie-cit/przedluzenie-terminow-dla-podatnikow-minimalnego-podatku-dochodowego/
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1363
https://www.podatki.gov.pl/cit/zmiany-w-prawie-cit/przedluzenie-terminu-dla-zlozenia-deklaracji-cit-8e/
https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/zmiany-we-wzorze-zaswiadczenia-o-niezaleganiu/
https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/przedluzenie-okresu-waznosci-starych-znakow-akcyzy-na-wyroby-winiarskie/
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82085:startuje-nabor-wnioskow-w-ramach-szostej-edycji-wsparcia-prawnego-dla-startupow-mlodzi-przedsiebiorcy-moga-liczyc-na-bezplatna-pomoc-prawna
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11. Webinarium „Granty ERC: jak złożyć wniosek w najbliższych konkursach?” 

 

28 lipca 2022 r. w godz. 10:00-13:00 odbędzie się webinarium pn. „Granty ERC: jak złożyć wniosek  

w najbliższych konkursach”. Tematyką szkolenia jest składanie wniosków na granty Europejskiej Rady 

ds. Badań Naukowych (ERC). Podczas webinarium zostaną omówione rodzaje grantów ERC, nowości  

w konkursach z 2023 roku oraz sposoby pozyskania wsparcia w ramach ERC Mentoring Initiative. 

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.  

 

Więcej szczegółów na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.  

 

12.  Szkolenie online „Planowane zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r.”  

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 26 lipca 2022 r. w godz. 09:00-10:30 przeprowadzi bezpłatne 

szkolenie online pn. „Planowane zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r.”.  Szkolenie skierowane jest do 

przedsiębiorców wszystkich branż, pracowników działów kard, HR, administracyjnych, biur 

rachunkowych oraz księgowych. Wymagane są wcześniejsze zapisy.  

 

Więcej informacji na PFP.  

 

13. Webinarium „Wniosek rejestracyjny, aktualizacyjny i o wykreślenie w BDO”  

 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza zainteresowanych na bezpłatne 

webinarium pn. „Wniosek rejestracyjny, aktualizacyjny i o wykreślenie w BDO”. Webinarium 

odbędzie się 21 lipca 2022 r. w godz. 9:00-10:30. Obowiązują wcześniejsze zapisy. 

 

Więcej informacji na stronie BDO.  

  

14. Z Urzędu…   

  

 

➢ Do 21 lipca br. należy wpłacić wadium, aby wziąć udział w przetargu na najem miejskiego 
lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. 3 Maja 6, który odbędzie się 26 lipca 2022 r.  
w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, sala 102 

  
Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta 

 

➢ Zakończył się nabór propozycji projektów w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 

2023 rok. Zgłoszono 13 propozycji, z czego 9 to projekty o charakterze inwestycyjnym, a 4 to 

projekty ze strefy kultury, sportu i spraw społecznych. 

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta oraz  https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/budzet/nabor-

projektow/5  

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/granty-erc-jak-zlozyc-wniosek-w-najblizszych-konkursach
https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/planowane-zmiany-w-kodeksie-pracy-w-2022r2/256/432
https://ios.clickmeeting.com/wniosek-rejestracyjny-aktualizacyjny-i-o-wykreslenie-w-bdo-21-07-2022/register?_ga=2.126669317.96736021.1657525234-174440638.1637823050&_gl=1*4f60in*_ga*MTc0NDQwNjM4LjE2Mzc4MjMwNTA.*_ga_K7H94QHX99*MTY1Nzg3NDY0NS42OTYuMS4xNjU3ODc0NjUxLjU0
https://bdo.mos.gov.pl/news/bezplatne-webinarium-wniosek-rejestracyjny-aktualizacyjny-i-o-wykreslenie-w-bdo-21-lipca-2022/
https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-o-ii-przetargu-na-wynajem-lokalu-uzytkowego-przy-ul-3-maja-6/
https://um.jaslo.pl/pl/zakonczyl-sie-nabor-propozycji-projektow-w-ramach-jasielskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2023-rok/
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/budzet/nabor-projektow/5
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/budzet/nabor-projektow/5

