NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W TYCHACH
Tychy, 24 czerwca 2022 roku
UNP: 2431-22-039095
Sprawa:

Szkolenie „Niskie podatki”

Nr sprawy:

2431-SOB.063.1.2022.15

Kontakt:

Anna Włodyka
p.o. kierownik działu
tel.: 21 325 11 08
e-mail: anna.wlodyka@mf.gov.pl

Szanowni Państwo,
14 czerwca 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265).
Zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych wejdą w życie 1 lipca 2022 roku.
Wszelkie informacje dotyczące zmian podatkowych dostępne są na dedykowanej stronie
www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/
Serdecznie zapraszam na bezpłatny cykl spotkań online w zakresie Niskich Podatków.
Na szkolenie należy zapisać się za pomocą strony: www.podatki.gov.pl , klikając Niskie
podatki, a następnie Webinary.
Spotkania są dedykowane przedsiębiorcom, osobom zajmującym się obsługą kadr
i płac, pracownikom, emerytom, rencistom oraz rodzicom. Formuła spotkania to prezentacja
z możliwością zadawania pytań na czacie.
Działa również Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej, konsultanci KIS na bieżąco udzielą
odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.
Zapraszam również do Naszego urzędu skarbowego i umawiania wizyt za pośrednictwem
usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.
Z wyrazami szacunku
Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Tychach
Alicja Jurecka
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

e-mail: sekretariat.us.tychy@mf.gov.pl • www.slaskie.kas.gov.pl
Urząd Skarbowy w Tychach, al. Niepodległości 60, 43-100 Tychy.
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Załączniki:
1. ulotka
2. komunikat
Korespondencję otrzymują
1) Adresat (elektronicznie)
2) aa

Zapraszamy do kontaktu
Chcesz załatwić sprawę w urzędzie
skarbowym – umów spotkanie

Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej
poniedziałek-piątek, 7.00-18.00

elektronicznie – na stronie
wizyta.podatki.gov.pl

22 330 03 30
(z telefonów komórkowych)

telefonicznie – pod numerem
telefonu 513 282 746

801 055 055
(z telefonów stacjonarnych)
+48 22 330 03 30
(z zagranicy)

Informacje dotyczące podatków znajdziesz na
www.podatki.gov.pl

Strona Internetowa Krajowej Informacji Skarbowej
www.kis.gov.pl

Urząd Skarbowy czynny jest: w poniedziałki w godz. 8.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-14.30.
Urząd Skarbowy w Tychach, al. Niepodległości 60, 43-100 Tychy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Skarbowego w Tychach w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organu
na tablicach informacyjnych.
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