Projekt

UCHWAŁA NR /
/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

2020 r.

z dnia

w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie Miasta
Żyrardowa w 2020 roku dla 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. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15q ust.l w zw. z art. 15zzzh ustawy
z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.1) i art. 4 ust. 2

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się co następuje:

§1.
1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin płatności raty podatku od nieruchomości:

gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej płatnej
w miesiącu czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe

ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19 (2020/C 91 1/01) (Dz. U. UE C 911 z 20.03.2020, str.l).

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia
2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu

art. 2 pkt 18 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. U. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695 i 875

§2.
1. W celu uzyskania pomocy na podstawie niniejszej uchwały przedsiębiorca składa w terminie

do 30 czerwca 2020 roku:
1) oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący Załącznik nr 2

do niniejszej uchwały.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 mogą być złożone w formie dokumentu papierowego bądź
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi

w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr............
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia............................

(dane podatnika)

(adres)

( NIP podmiotu ubiegającego się o zwolnienie)

Prezydent Miasta Żyrardowa

Plac Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ponoszę negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mające
bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa.

Pouczenie:
Art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 19

z późn. zm.): „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi
lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia

obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na

uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności,

albo obu tym karom łącznie.”

data i podpis składającego oświadczenie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...............................................
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia...................................................

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne
______________________ konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19___________________
A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc
1) Identyfikator podatkowy NIP 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, z późn. zm.)11

5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem 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 przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny przedsiębiorca

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc
publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)
1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału
zarejestrowanego?

□‘ak

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość
niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki?

□‘ak

I

I nie

nie dotyczy

□ nie

^jnie dotyczy

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym?

□‘ak

4) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu
ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku
operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1?

I ltak I I nie

□ nie

nie dotyczy

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?
2. Jeśli tak, należy wskazać:
a) wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania

Otak

□ nie

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja,
dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka
umarzalna, ulga podatkowa)
_____________
c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Stanowisko służbowe

Data i podpis

1) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej
działalności, która generuje największy przychód.

UZASADNIENIE

Ze względu na wprowadzenie na terytorium kraju stanu epidemii COVID-19 wiele

przedsiębiorstw różnych branż zmuszonych było do ograniczenia prowadzonej działalności
gospodarczej. Liczne przedsiębiorstwa odczuły negatywne skutki finansowe będące bezpośrednim

następstwem tej trudnej sytuacji.
Kompetencje wynikające z art. 15q

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) dają radzie gminy możliwość podjęcia uchwały
o przedłużeniu terminu płatności raty podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców płatnej

w czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. Z tej ulgi będą mieli możliwość
skorzystania jedynie ci przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku

z ponoszeniem negatywnych konsewencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
W związku z powyższym, proponuje się przedłużenie płatności raty podatku od

nieruchomości płatnej w miesiącu czerwcu 2020 r. - do dnia 30 września 2020 r. dla

przedsiębiorców, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z epidemią

COVID-19. Rozwiązanie takie jest dostosowane do lokalnej sytuacji, a ponadto zapewni Gminie
pozyskanie należnych dochodów własnych i nie wpłynie negatywnie na realizacją zadań

ustawowych.
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