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Podatki w 2021 roku 

- najważniejsze zmiany 
   

 

Najważniejsze zmiany dla podatników to m.in: system estoński, obniżona stawka CIT, większej dostępności ryczałtu, 

podwyżka  podatku od dochodów zagranicznych. 
   

 

 Od 2021 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Przyczynią się do tego wzrost limitu przychodów uprawniających do ryczałtu do 2 mln euro oraz zniesienie ograniczenia dla 

wolnych zawodów. 
 

 Przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości będą mogli wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 

i płacić podatek według skali, podatek liniowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 
 

 Spółka komandytowa zostanie podatnikiem CIT. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie tj. od dochodów spółki 

komandytowej oraz od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi 
 

 Od początku 2021 roku pojawi się nowa zachęta inwestycyjna, czyli tzw. estoński CIT. Firma, która inwestuje wypracowany 

zysk i nie wypłaca dywidendy wspólnikom, nie zapłaci podatku dochodowego. 
 

 Od 2021 roku zmieniają się zasady rozliczenia dochodów uzyskiwanych w tych państwach, w umowie z którymi jest 

stosowana metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnicy uzyskujący dochody w tych krajach zapłacą wyższy podatek w 

Polsce. 
 

 Najwięksi podatnicy będą mieli obowiązek informowania o swojej strategii podatkowej. Sprawozdanie z realizacji strategii 

muszą opublikować na stronie internetowej i dodatkowo przekazać informację do urzędu skarbowego. 
 



 Od 2021 roku zacznie obowiązywać nowa opłata cukrowa za napoje słodzone. 
 

 W 2021 roku przedsiębiorcy z określonych branż będą musieli zainstalować kasy fiskalne on line. 
 

   

 

Więcej informacji na stronie  

   

 

 
 

   

 

Branżowa Tarcza 6.0  
   

 

W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede 

wszystkim poprzez rozszerzenie zakresu kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. Przedsiebiiorcy będą mogli 

ubiegać się o:Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, Dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą, Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej, Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy 

dla mikro- i małych przedsiębiorców, Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku 
   

 

Więcej informacji na stronie  

   

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/podatki-w-2021-roku-najwazniejsze-zmiany
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#1
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#2
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#2
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#3
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#4
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#4
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#5
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz


Subwencje PFR będą umorzone 
   

 

Komisja Europejska zgodziła się na umorzenie w 100 proc. subwencji przyznanych firmom wiosną w ramach tzw. tarczy Polskiego 

Funduszu Rozwoju. 

W ramach jesiennej Tarczy 2.0 PFR zaoferował firmom możliwość umorzenia 100 proc. subwencji z wiosennej Tarczy 1.0. 

W styczniu ruszy Tarcza Finansowa PFR 2.0. Na pomoc dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19 zostanie 

przeznaczone 35 mld zł. 
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Nowa strategia  KAS 
   

 

Nowa strategia Krajowej Administracji Skarbowej zostanie 

przedstawiona w pierwszym kwartale 2021 r.; w obszarze 

kontroli fiskus chce przesunąć ciężar na czynności 

sprawdzające. 

https://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/5156042,Subwencje-PFR-beda-umorzone-Jest-zgoda-UE.html


 

W tym roku kończy się czteroletnia Strategia KAS na lata 2017-

2020. 

W nowym roku zmieni się  podejście do klientów oraz ich 

obsługa. 

Czynności sprawdzające, zarówno w przypadku kontroli celno-

skarbowych, jak i podatkowych, będą się koncentrować na 

działalności analitycznej. 

Priorytetem kontroli w przyszłym roku będą obszary najbardziej 

zagrożone zjawiskiem szarej strefy. Obecnie największym 

zagrożeniem jest sztuczne obniżanie kwoty podatku do zapłaty, 

niezależnie od branży. 

W przyszłym roku planowane są również zmiany 

uszczelniające handel elektroniczny towarami m.in. z Chin, 

związane z wejściem w życie unijnego pakietu VAT e-

commerce. 
 

Od 2021 roku zmienia się obsługa podmiotów 

gospodarczych przez Urzędy Skarbowe. 

Największych podatników obsłuży jeden urząd skarbowy – I 

Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. 

Zgodnie z projektem dokonana zostanie koncentracja obsługi 

podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność o 

największej skali (tj. przychód/obrót netto przekraczający 50 

mln euro) przez I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 

Obsługę podmiotów o dużej skali działalności (tj. 

przychód/obrót netto od 3 mln euro do 50 mln euro) oraz 

przedsiębiorców zagranicznych o dużej skali (tj. przychód/obrót 

netto od 3 mln euro) zapewni 19 wyspecjalizowanych urzędów 

skarbowych, 

Przyjęte rozwiązania to dalsza ewolucja modelu działania 

wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Od 1 stycznia 2021 

r. wyspecjalizowane urzędy skarbowe. skoncentrują się na 

obsłudze średnich i dużych firm oraz innych podmiotach 

ważnych dla gospodarki państwa. 
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https://www.pb.pl/rzeczkowska-nowa-strategia-kas-w-i-kwartale-2021-r-1102809
https://www.gov.pl/web/kas/od-2021-r-obsluga-najwiekszych-podmiotow-gospodarczych-w-jednym-miejscu


Przedsiębiorca na prawach konsumenta 
   

 

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany, w wyniku, których w obrocie prawno-gospodarczym pojawi się, obok konsumenta i 

przedsiębiorcy, trzeci podmiot - przedsiębiorca na prawach konsumenta. Zmianę wprowadza nowelizacja kodeksu cywilnego oraz 

ustawy o prawach konsumenta. Zapewnia ona lepszą ochronę osobom, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i 

zawierają umowy o usługi finansowe "na firmę". 

Dzięki zmianie przepisów Rzecznik Finansowy będzie mógł skuteczniej wspierać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą;  
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Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość  
   

 

Niektórzy przedsiębiorcy zyskają prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem sprzedawcy. Oznacza to 

np., że będą mogli zwrócić w ciągu 14 dni towary kupione przez internet. 

Wchodzące w życie 1 stycznia 2021 r. zmiany radykalnie poprawią sytuację niektórych jednoosobowych przedsiębiorców 

https://rf.gov.pl/2020/12/10/nowe-mozliwosci-pomocy-rzecznika-finansowego-dla-jednoosobowych-firm/


zawierających umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w związku z przyznaniem im uprawnienia do odstąpienia 

od umowy bez podania przyczyny. Dotychczas prawo do zwrotu towaru zakupionego przez internet czy telefon przysługiwało 

jedynie konsumentom. 
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Polsko-brytyjskie relacje po BREXICIE 
   

 

Nadal trwają negocjacje między UE a Wielką Brytanią na temat przyszłej umowy, obejmującej m.in. przyszłą współpracę 

gospodarczą. Państwa Unii zaakceptowały uzgodnione założenia – wytyczne negocjacyjne dla KE, które mają na celu 

wypracowanie akceptowalnego dla UE tekstu Umowy, dla zabezpieczenia interesów unijnych przedsiębiorców, m.in. w postaci 

zapewnienia uczciwych warunków konkurencji wobec przedsiębiorców brytyjskich.  

Niezależnie od wyniku negocjacji, Umowa nie pozwoli na uniknięcie wszystkich nowych wymogów wynikających z handlu z 

państwem trzecim i nie zastąpi dorobku rynku wewnętrznego. Towary przewożone i wywożone przez granicę między UE a Wielką 

Brytanię będą podlegać odprawie celnej i wszelkim wymogom formalnym z tym związanym. Wielka Brytania będzie traktowana 

jako państwo trzecie, co wymagać będzie zachowania wszelkich procedur celnych stosowanych wobec państw trzecich (spoza 

UE). 
   

 

https://www.gazetaprawna.pl/tygodnik-dgp/artykuly/8044867,przedsiebiorca-odstapienie-od-umowy-zakup-przez-internet-przyczyny.html
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EDPOL, BONA, GREENVIT 

wśród najlepszych firm województwa podlaskiego 
   

 

 

  

W ramach programu Dobra Firma Związek Przedsiębiorców i 

Pracodawców wybrał najlepsze firmy Podlasia. Wśród 

najbardziej innowacyjnych i najszybciej rosnących małych i 

średnich firm Województwa Podlaskiego znalazły się trzy firmy 

z Łomży. 

Tytuł NAJLEPSZEGO INNOWATORA wśród małych firm 

uzyskała firma Edpol Food & Innovation Sp. z o.o. 

Wśród pozostałych laureatów wyróżnione zostały: 

 - w kategorii NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY PRACODAWCA – 

FIRMY MAŁE - Zakłady Spożywcze „BONA” 

 - w kategorii NAJLEPSZY INWESTOR I FIRMA 

WSPIERAJĄCA INWESTYCJE – FIRMY MAŁE – Greenvit Sp. 

z o.o. – który w roku bieżącym zakończył budowę 

nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Łomży. 
  

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polsko-brytyjskie-relacje-po-brexicie---co-powinni-wiedziec-przedsiebiorcy
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Wspieramy Kino Millenium 
   

 

Ze względu na trudną sytuację Kino Millenium dołączyło do akcji "Wspieramy Kina". 

Prawie cztery lata temu właściciele zakończyli przebudowę kina i stworzyli dwie nowoczesne sale. Trwająca od marca pandemia i 

brak możliwości wyświetlania filmów sprawiły, że działalność jedynego łomżyńskiego kina została zagrożona. 

Kino można wesprzeć poprzez zakup on-line biletów, które będzie można wykorzystać w przyszłości. Każda osoba może wejść na 

stronę www.wspieramy-kina.pl i wybrać łomżyńską placówkę, 

Serdecznie zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. 
   

 

Bilet do nabycia tutaj  

   

 

 
 

   

 

http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/16412
http://www.wspieramy-kina.pl/
https://www.wspieramy-kina.pl/


Budżet Miasta uchwalony 
   

 

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej Łomży uchwalony został budżet miasta Łomża na rok 2021. 

Dochody budżetu uchwalono w wysokości 444 290 812,00 zł , z tego: 

- bieżące w wysokości 401 276 991,00 zł, 

- majątkowe w wysokości 43 013 821,00 zł. 

Wydatki budżetu w uchwalono w wysokości 459 746 906,00 zł , z tego : 

- bieżące w wysokości 387 517 368,00 zł, 

- majątkowe w wysokości 72 229 538,00 zł. 

Deficyt budżetu w wysokości 15 456 094 zł, który zostanie pokryty: 
   

 

Uchwała budżetowa  

   

 

 
 

   

 

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2020 
   

 

http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=8056


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży  w listopadzie wyniosła 3070 osób i była większa 

od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec listopada 2019 roku o 120 osób tj. o 4,1%. Natomiast w porównaniu do stanu 

na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył  się o 13 osób tj. 0,4%. 

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec listopada 2020 roku kształtowała się na poziomie 7,0%. Dla 

miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 8,0% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 5,8%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych 

GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,8 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,8 tys., Powiat Łomżyński 20,0 tys.) dla 

obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec września 2020 roku. 
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Życzenia świąteczne 
   

 

 

  

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, życzymy aby czas spędzony w 

gronie najbliższych przyniósł Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu. 

 

Niech Nowy Rok niesie nadzieję, która  doda dużo siły i energii do realizacji 

zamierzeń, planów, marzeń zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. 

 

Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. 
 

 

https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy


 

 

 

 

 

 
 

   

 

Redakcja: Centrum Obsługi Przedsiębiorców 

Urząd Miejski w Łomży 

Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pokój 109,117 

email: cop@um.lomza.pl, tel +48 86 2156852 

website: http://biznes.um.lomza.pl/. 
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