Zał. Nr 8 do protokołu
z XXXV Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 09.04.2014r.

U C H W A Ł A Nr XXXV/263/2014
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 09 kwietnia 2014 r.
w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis
w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w Gminie
Budzyń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze
zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zmianami)
Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma
zastosowanie rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013
roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis ( Dz. Urz. WE L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku ).

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 może być udzielana wyłącznie podmiotom, dla których
wartość planowanej pomocy de minimis uzyskanej przez dany podmiot w różnych
formach i z różnych źródeł, w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch
poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość
200 000 EUR brutto, a dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze
transportu drogowego towarów 100 000 EUR brutto.

§ 3. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 może być udzielona w formie zwolnienia w podatku
od nieruchomości dla podatników - przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,
związane z nową inwestycją, zrealizowaną na terenie Gminy Budzyń.
2. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z budową lub
rozbudową
obiektów
budowlanych,
związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej.
3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto liczby zatrudnionych w
danym przedsiębiorstwie w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu
pracy, w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich pełnych 12 miesięcy przed
oddaniem inwestycji do użytkowania.
4. Warunku utworzenia nowych miejsc pracy nie spełniają przedsiębiorcy, którzy
powstali w wyniku przekształcenia, zmiany nazwy lub właściciela.

-25. Za przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się wszystkie
kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy
prawnej tych podmiotów i źródeł ich finansowania .
§ 4. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej
uchwale, nie obejmuje nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, produkcji, przetwarzania
i przesyłu energii elektrycznej, uzyskanej z energii wiatru i innych źródeł energii
odnawialnej oraz przedsiębiorców posiadających zaległości podatkowe wobec budżetu
Gminy Budzyń.

§ 5. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości : grunty, budynki i budowle lub ich części
przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiące nową inwestycję
w rozumieniu § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, których realizacja zakończona została
w okresie nie wcześniej niż 9 miesięcy przed datą wejścia w życie niniejszej
uchwały.
2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podatnik spełnił warunki do uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości.
3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 przysługuje
przedsiębiorcy, który utworzył nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją
i
udzielane jest na okres:

1) 1 rok zwolnienia w podatku od nieruchomości przedsiębiorców zwiększających
zatrudnienie od 1 do 5 osób,
2) 2 lata zwolnienia w podatku od nieruchomości przedsiębiorców zwiększających
zatrudnienie od 6 do 10 osób,
3) 3 lata zwolnienia w podatku od nieruchomości przedsiębiorców zwiększających
zatrudnienie od 11 do 40 osób,
4) 4 lata zwolnienia w podatku od nieruchomości przedsiębiorców zwiększających
zatrudnienie powyżej 40 osób.
§ 6. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 5 jest spełnienie łącznie
następujących przesłanek :
1) dokonanie w terminie najpóźniej 6 miesięcy od zakończenia inwestycji, zgłoszenia
zamiaru korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości ,
2) dokonanie przez przedsiębiorcę pisemnego zgłoszenia Wójtowi Gminy,
określającego wzrost zatrudnienia związanego z nową inwestycją, w odniesieniu do
średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed oddaniem inwestycji do
użytkowania, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przez
okres co najmniej 5 lat, licząc od chwili ich utworzenia,
4) nie posiadanie zaległości podatkowych z tytułu podatków i opłat wobec gminy.

-3§ 7. Zwolnienie, o którym mowa w § 5
przedsiębiorcę następujących dokumentów:

przyznawane jest po przedłożeniu przez

1) zgłoszenia dot. zamiaru korzystania z pomocy de minimis – wg załącznika nr 1
do uchwały,
2) dokumentów potwierdzających dokonanie nowej inwestycji – wg załącznika nr 2
do uchwały,
3) informacji dotyczącej zwiększenia zatrudnienia w związku z nową inwestycją wg
załącznika nr 3 do uchwały,
4)

wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

5) wszystkich informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29
marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
6) ewentualnie innych dokumentów wynikających z aktualnie obowiązujących
przepisów w zakresie pomocy de minimis.
§ 8. 1.Przedsiębiorca
korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 5
jest
zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków uprawniających
do zwolnienia z podatku od nieruchomości, najpóźniej w terminie 14 dni od daty
powstania okoliczności powodujących tę utratę.
2. Przedsiębiorca, który:
1) utracił warunki uprawniające do zwolnienia z podatku od nieruchomości
zasadach, o których mowa w § 8. 1 niniejszej uchwały, lub

na

2) wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których
uzależnione jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, lub
3) nie utrzyma zwiększonego- zadeklarowanego poziomu zatrudnienia w okresie,
o którym mowa w § 6 ust. 2 uchwały traci prawo do tego zwolnienia za cały
okres.
3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, podatnik zobowiązany jest do zwrotu
całości otrzymanej pomocy, na zasadach przewidzianych
w przepisach o pomocy
publicznej, poprzez zapłatę podatku za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia
wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ordynacji podatkowej.

§ 9. 1.

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w
okresie korzystania z tej formy pomocy jest zobowiązany do 31 stycznia każdego roku
podatkowego do przedłożenia:

-41)
informacji
i
dokumentów
potwierdzających
wysokość
zatrudnienia
w przedsiębiorstwie wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego oraz
dokumentów niezbędnych dla oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i
monitorowania,
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; oraz informacji o pomocy innej niż de
minimis, dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest
pomoc na podstawie niniejszej uchwały.
2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości
zobowiązany jest do przedkładania dokumentów, o których mowa w § 9. ust. 1 pkt 1
uchwały, również w okresie, w którym zwolnienie z podatku już nie obowiązuje, a nie
upłynął termin określony w § 6 pkt 3 uchwały.
3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości
zobowiązany jest do przedkładania informacji niezbędnych dla oceny oraz prawidłowego
nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXXV/263/2014
Rady Gminy Budzyń
z dnia 09.04.2014r.

ZGŁOSZENIE DOT. ZAMIARU KORZYSTANIA Z POMOCY
PUBLICZNEJ DE MINIMIS
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
Nazwa/ imię i nazwisko .................................................................................................
Siedziba/ adres zamieszkania .........................................................................................
NIP ..................................................................................
REGON ..........................................................................
Adres korespondencyjny ................................................................................................
Osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy .................................................
..........................................................................................................................................
Telefon kontaktowy .......................................................................................................
Numer KRS oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej ..............................................................................................
po wykonaniu warunków wynikających z uchwały Rady Gminy Budzyń Nr ………………z
dnia …………………r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w
zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy związane z nową inwestycją - ZGŁASZAM zamiar skorzystania z pomocy
publicznej dla przedsiębiorców de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
w okresie od ................

... do ............... ……... w związku z utworzeniem nowych miejsc

pracy związanych z nową inwestycją zrealizowaną na terenie Gminy Budzyń.
............................................................
data, miejscowość
..................................................
( podpis i pieczęć wnioskodawcy )

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXXV/263/2014
Rady Gminy Budzyń
z dnia 09.04.2014 r.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DOKONANIE
NOWEJ INWESTYCJI
Imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy ................................................................................
Siedziba/ adres zamieszkania ................................................................................................
NIP ..........................................................................
REGON ...................................................................

Oświadczenie
W wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów uchwały Rady Gminy Budzyń Nr
………………….……. z dnia
………………..…w sprawie określenia warunków
udzielenia pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją
oświadczam, że w dniu ...................................... zakończona została inwestycja o której
mowa w uchwale Rady Gminy Nr ......................................................................
Dane dotyczące zakończonej nowej inwestycji:
Rodzaj inwestycji

...............................................................................................................

Dane geodezyjne nieruchomości ..........................................................................................
Data zakończenia inwestycji ................................................................................................
Do oświadczenia należy dołączyć : wymagany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dokument potwierdzający zakończenie inwestycji tj. zawiadomienie o
zakończeniu budowy lub decyzję – pozwolenie na użytkowanie.
............................................................
data, miejscowość
.........................................................................
podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXXV/263/2014
Rady Gminy Budzyń
z dnia 09.04.2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWIĘKSZENIA ZATRUDNIENIA W
ZWIĄZKU Z NOWĄ INWESTYCJĄ
Składający oświadczenie:
a) Imię i nazwisko/Nazwa .....................................................................................................
b) Miejsce zamieszkania ...........................................................................................
c) Przedmiot działalności .........................................................................................
d) Siedziba i miejsce prowadzenia działalności .......................................................
e) NIP .......................................................................................................................

Oświadczenie
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 8 ust. 3 uchwały Rady Gminy Budzyń Nr ..........
...... z dnia................ w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w
zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy związane z nową inwestycją

oświadczam, że w okresie od …….. do ……………. utworzono .............. nowych miejsc
pracy związanych z nową inwestycją, o której mowa w uchwale Rady Gminy Budzyń Nr ......
…… z dnia ………………… zgodnie z § 3 ust. 3 tej uchwały.

Na potwierdzenie tego faktu przedkładam
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

.....................................................
data, miejscowość
....................................................................
podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania

