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Rozpoczęcie procesu umorzeń

TARCZY FINANSOWEJ 1.0
Zgodnie z informacją dostępną na stronie PFR proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0
rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.
Firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0
będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji.
Od 15 kwietnia rozpoczną się codzienne otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców dotyczące zasad rozliczania i umarzania
Tarczy Finansowej PFR 1.0. Informacje na temat zapisów i terminów szkoleń będą dostępne na stronie od 7 kwietnia.

Więcej informacji na stronie

Termin rozliczenia rocznego CIT wydłużony
Termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony do 30 czerwca
2021 r. , poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister finansów, funduszy i polityki
regionalnej.

Podatnicy mają teraz do 30 czerwca 2021 r. obowiązek złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej)
w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. oraz wpłaty podatku należnego
wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych
zaliczek za okres od początku roku.
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Przedłużenie terminów sporządzania
sprawozdań finansowych za 2020 r.
W dniu 26 marca 2021 minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na
sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla:


jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące,



jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.
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E-Faktura
Zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę.
Będzie to ustandaryzowana forma dokumentu, przejrzysta i czytelna dla wszystkich użytkowników. Podatnicy wybierający efakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40.
Ministerstwo Finansów ma w planach udostępnienie funkcji e-faktury od października tego roku.
W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z
dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym
faktur elektronicznych. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.
Wdrożenie e-faktury zakłada poprawę bezpieczeństwa, przyspieszenie obrotu, wygodę oraz standaryzację.
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Internacjonalizacja MŚP
nowy konkurs PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nową edycję konkursu na dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe
rynki zagraniczne produktów lub usług. Od 7 kwietnia 2021 r. do konkursu „Internacjonalizacja MŚP” będą mogli się zgłaszać
mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim,
świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Nabór wniosków potrwa do 27 maja 2021 roku. Maksymalna kwota dofinansowania
wynosi 800 tys. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
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Harmonogram naboru wniosków
na 2021 rok.
W dniu 18 marca 2021 r. uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty Harmonogram naborów wniosków o
dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 (RPOWP2014-2020).
W kwietniu 2021 r. planowany jest nabór wniosków na „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji
wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach" (działanie 1.2.1), który potrwa do maja 2021r..
W systemie ciągłym prowadzone jest wsparcie zwrotne w ramach „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (działanie 1.3),
„Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych” (działanie 2.3), „Efektywność energetyczna w

przedsiębiorstwach” (działanie 5.2) jak również wsparcie kapitałowe w ramach "Promocji przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej województwa" (działanie 1.4.1)

Więcej informacji na stronie

KONTO PRZEDSIĘBIORCY
usługi on-line dla firm w jednym miejscu
Konto przedsiębiorcy to projekt zakładający połączenie dwóch serwisów informacyjno-usługowych dla przedsiębiorców tj.
Ceidg.gov.pl i Biznes.gov.pl. Adres ceidg.gov.pl długo był jedynym miejscem do załatwiania przez internet spraw w rejestrze
przedsiębiorców CEIDG. Z kolei Biznes.gov.pl od lat oferuje biznesowi szeroki wachlarz e-usług, a także kompleksową bazę
informacyjną o prawach i obowiązkach przy prowadzeniu firmy.
Połączenie obydwu serwisów ma na celu ułatwienie dostępu do całości informacji i e-usług, bez potrzeby rejestracji na kilku
portalach i obsługiwania różnych narzędzi internetowych. Już dziś przedsiębiorca, który ma, bądź założy konto na Biznes.gov.pl,
może w nim sprawdzić swój wpis do rejestru CEIDG i dokonać zmian we wpisie bez potrzeby odwiedzania ceidg.gov.pl. Przyszły
przedsiębiorca może zarejestrować działalność przez Biznes.gov.pl i dzięki posiadaniu konta w tym serwisie, korzystać z
możliwości załatwiania pozostałych spraw urzędowych przez internet.
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Forum biznesu
POLSKA - UZBEKISTAN
Krajowa Izba Gospodarcza oraz Izba Gospodarcza Republiki Uzbekistanu przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i
Technologii 13 kwietnia organizują Forum Biznesu Polska-Uzbekistan online
Celem tego wydarzenia jest przedstawienie potencjału Uzbekistanu oraz zaprezentowanie możliwości wzajemnej współpracy
handlowej i inwestycyjnej między Polską i Uzbekistanem oraz nawiązanie kontaktów biznesowych poprzez udział w panelach
tematycznych.
Perspektywiczne obszary współpracy z Uzbekistanem obejmują m.in.:


sektor rolno-przemysłowy (rozwój ogrodnictwa, warzywnictwa, zbioru, przechowywania, transportu i przetwarzania owoców
i warzyw; przemysł techniki rolniczej);



budowlany, IT/ICT, przemysł lekki, farmaceutyczny (produkcja leków w Uzbekistanie, współpraca w dziedzinie wyrobów
medycznych, a także dostaw i konserwacji sprzętu medycznego);



energetyka (modernizacja obiektów energetycznych: poprawa efektywności zużycia energii i wykorzystania alternatywnych
źródeł energii (w tym wprowadzenie „zielonych technologii”, np. brykiety);



wsparcie transformacji „zielonej” i energooszczędnej Uzbekistanu, w tym technologie oszczędzania wody/systemy
irygacyjne/nawadniające.
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Przetargi na nieruchomości miejskie
W miesiącu kwietniu 2021 r. planowane jest ogłoszenie dwóch przetargów na nieruchomości należące do miasta Łomża.

W rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej

Przy ul. Spokojnej

W pierwszej połowie kwietnia 2021 r. ogłoszony zostanie
przetarg na nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,2068
ha. Nieruchomość zgodnie z istniejącym MPZP może być
przeznaczona na funkcje usługowe, produkcyjne, drobnej
wytwórczości, przedsiębiorstwa budowlane i gospodarki
komunalnej,
składy
hurtowe,
bazy,
Cena wywoławcza netto to 413.600 zł.
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W drugiej połowie kwietnia 2021 r. ogłoszony zostanie przetarg
na nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 1,0426 ha.
Obszar nie jest objęty miejscowym planem. Zgodnie ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego tereny znajdują się na obszarze
przeznaczonym na produkcję i usługi.
Cena wywoławcza netto to 2.293.720 zł.

Więcej informacji na stronie

Konkurs projektów
Zasmakuj w Łomży
Organizacje non-profit, pozarządowe, pożytku publicznego, a
także osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty zewnętrzne
mogą się starać o wsparcie finansowe w ramach konkursu
projektów mających szczególne znaczenie dla wewnętrznej
promocji marki ,,Zasmakuj w Łomży”.
Na dofinansowanie mogą liczyć organizatorzy przedsięwzięć
promujących markę „Zasmakuj w Łomży”, które miałyby się
odbyć w terminie od 1 czerwca - do 30 września 2021 r. na
terenie Parku Jana Pawła II.
Termin składania stosownych wniosków o przyznanie wsparcia
w ramach konkursu projektów „Zasmakuj w Łomży” mija
14.04.2021 o godzinie 15:30. Wyniki zostaną opublikowane do
30 kwietnia br.
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Zachęcamy do rozliczenia podatku
w Łomży
Zachęcamy do rozliczenia podatku w Łomży. Ważnym jest ,żeby wypełniając formularz PIT, CIT wpisać w rubrykach POWIAT i
GMINA „Miasto Łomża” lub „m. Łomża”. W przypadku wpisania tylko słowa „Łomża”, udział w podatku dochodowym może trafić do
budżetu Gminy, a nie Miasta Łomża.
W dniu 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się akcja promocyjna w formie loterii zakończonej losowaniem nagród. Zostanie
uruchomiona dedykowana witryna internetowa pod adresem www.rozliczpitwlomzy.pl, na której mieszkańcy będą mogli
zarejestrować swój udział. Oprócz tego, będzie można również zgłosić się w sposób tradycyjny, wypełniając papierowy formularz
zgłoszeniowy i wrzucając go do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Łomży. Pula nagród rzeczowych w ramach loterii
będzie wynosić 25.000 zł.
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