UCHWAŁA NR XVII/213/20
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 15p ustawy z dnia 7 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), Rada Gminy Suchy
Las uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U z 2019 r. poz. 1292), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2020 r.
§ 2. 1. Poprzez płynność finansową rozumie się spadek przychodów przedsiębiorstwa.
2. Zwolnienie wskazane w §1 przysługuje przedsiębiorcom, których przychody za miesiąc kwiecień 2020 r.
w porównaniu do miesiąca kwietnia 2019 r. były nie mniej niż 30% niższe.
§ 3. Podatnik deklarujący zwolnienie od podatku na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia
wraz z korektą deklaracji od nieruchomości lub informacji od nieruchomości:
1. Oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID - 19 (zał. nr 1)
2. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID – 19 (zał. nr 2).
§ 4. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu
Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/213/20
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

…………………………………………………
Nazwa

……………………………………………………..
NIP

Wójt Gminy Sychy Las

Na podstawie § 3, pkt 1 uchwały nr XVII/213/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia
2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID – 19 oświadczam:
1. Na dzień 1 kwietnia prowadziłam/em działalność:

Handlową

usługową

wytwórczą

(właściwe podkreślić)

która była związana z nieruchomościami położonymi w: ……………………………….
(podać miejscowość)

2. Z powodu COVID 19 moje przychody w kwietniu 2020 r. w porównaniu do kwietnia
2019 r. były nie mniej niż 30% niższe.

…………………………………………..
(data)

…………………………………..
(podpis)

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8 – art. 233n ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze
zm.).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/213/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensujacą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
A.

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc
1)Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

2) Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

3) Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu

4) Klasa działalności, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.)
5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem do I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art.. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
mikroprzedsiębiorca
mały przedsiebiorca
średni przedsiębiorca

B.

inny przedsiebiorca
Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma zostac udzielona pomoc
Oświadczam, że płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji z powodu COVID-19
data i podpis osoby upowaznionej do składania
oświadczenia

C.

Informacje dotyczące już otrzymanje pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19
1. Czy podmiot kóremu ma być udzielona pomoc otrzymał już pomoc publiczną rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
TAK

2. Jeśli tak to należy wskazać
a) wartość pomocy w PLN oraz datę jej otrzymania
b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy
c)nazwa oraz adres podmiotu udzielającego pomocy
D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do słożenia wniosku
Imię i nazwisko
data i podpis

Numer telefonu
pieczęć firmowa

NIE

