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Zwolnienie z podatku od nieruchomości

w mieście Łomża
Na styczniowej sesji Rady Miejskiej Łomży podjęte zostały dwie uchwały umożliwiające zwolnienie z podatku od nieruchomości
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub rozpoczynających działalność gospodarczą w mieście Łomża:

Do 6 lat w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

Na mocy uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo
wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane
budowle lub ich części stanowiące inwestycję początkową.
Zwolnienie uzależnione jest od wielkości nakładów
inwestycyjnych lub ilości utworzonych nowych miejsc
pracy i może być udzielone na okres od 1 roku do 6 lat:
Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku
od nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia takiego
zamiaru w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym
załącznik do uchwały.
Zgłoszenia
przedsiębiorca
powinien
dokonać
przed
rozpoczęciem inwestycji.
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Do lat 3 w ramach pomocy de minimis

Na mocy uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości:
budynki zajęte na potrzeby prowadzenia działalności
gospodarczej przez podatników rozpoczynających
działalności gospodarczą na terenie Miasta Łomża
nowo nabyte budynki i budowle, przeznaczone na potrzeby
prowadzenia działalności gospodarczej.
do 100 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za
każde nowo utworzone stałe miejsce pracy
Okres zwolnienia wynosi do 3 lat.
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od zajęcia lub
nabycia nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej
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Zachęcamy do inwestowania w Łomży

TARCZE ANTYKRYZYSOWE
aktualne wsparcie dla przedsiębiorców
W okresie epidemii wywołanej koronawirusem wprowadzono instrumenty, które wspierają utrzymanie działalności gospodarczej i
miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych są dostępne
i do kiedy można się o nie ubiegać.
Dofinansowanie wynagrodzeń
Dotacje i pożyczki
Świadczenia postojowe
Zwolnienia z obowiązku opłacania składek
Subwencja finansowa PFR
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Firmy, które ucierpiały z powodu pandemii
mogą później przekazać zaliczki na PIT
Do 20 sierpnia firmy z branż, które najbardziej ucierpiały w zw. z COVID-19, będą mogły przekazać zaliczki na podatek i
zryczałtowany podatek PIT, pobranych przez płatnika w styczniu bieżącego roku.
Podpisane zostało rozporządzenie przedłużające przekazanie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy
PIT. Jak wyjaśnia resort finansów, rozporządzenie w tej sprawie, obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z
powodu COVID-19. Dotyczy to m.in. branż: gastronomicznej, rozrywkowej, dbającej o zdrowie fizyczne, sprzedaży detalicznej i
turystycznej.

Więcej informacji na stronie

KFS dofinansowanie szkoleń pracowników
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców
inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i własne. Ze środków KFS mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający
pracowników na podstawie umowy o pracę.
Pracodawca może otrzymać środki z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich
pracowników w wysokości :
80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na
jednego uczestnika,
100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, ale nie więcej niż do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Więcej informacji na stronie

GAZELE BIZNESU 2020 z Łomży
Gazele Biznesu to najstarszy i najpopularniejszy ranking firm w Polsce organizowany przez „Puls Biznesu” od 2000 r. Ranking
bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny. Obecność w rankingu
oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna.
Gazela Biznesu to firma, która działa nieprzerwanie od co najmniej 2017 r. i miała wówczas przychody na poziomie 3-200 mln zł. W
ostatnich trzech latach odnotowała ich wzrost, nie miała straty i udostępnia wyniki finansowe umożliwiając ocenę kondycji.
Dwudziesta pierwsza edycja rankingu Gazele Biznesu znacząco różni się od poprzednich. Wyniki decydujące o miejscu w rankingu
dotyczyły działalności sprzed pandemii, natomiast sam ranking został przygotowany w rzeczywistości zweryfikowanej przez COVID19.
Tym bardziej miło nam poinformować, że wśród 4.733 firm z całej Polski znalazło się 8 wyróżnionych firm z Łomży i okolicy:
CENTER-MEBEL, DOMEL, SONAROL Najda, PIANPOL TEX, BUDOWNICTWO Szydlik Daniel, ASTRA Jacek Tadeusz Pazik,
Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET, PH KOMAX.
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Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2021
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w styczniu 2021 roku wyniosła 3.423 osoby i była
większa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2020 roku o 71 osób tj. o 2,1%. Natomiast w porównaniu do
stanu
na
koniec
miesiąca
poprzedniego
poziom
bezrobocia
wzrósł
o
219
osób
tj.
6,8%.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 453 bezrobotnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 594).
Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec stycznia 2021 roku kształtowała się na poziomie 7,7%. Dla
miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 8,8% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 6,4%.
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