UCHWAŁA NR XVI/136/2020
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom
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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506,ze zm.) oraz art. 15q w związku z art. 15zzzh ustawy z 02.03.2020 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.) i Komunikacie Komisji
Europejskiej z dnia 19 marca 2020 r.: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) oraz
art. 4 ust. 2 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz. U z 2019 r.,poz.1461) Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przedłuża się termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w:
1) kwietniu 2020 r. do 30 września 2020 r.
2) maju 2020 r. do 30 września 2020 r.
3) czerwcu 2020 r. do 30 września 2020 r. mikroprzedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom oraz średnim
przedsiębiorcom których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
2. W stosunku do przesunięcia terminu płatności podatku od nieruchomości opisanego w ust.1, uchylić
obowiązywanie uchwały Nr III/20/98 Rady Gminy Tymbark z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Tymbark i nie pobierać opłaty prolongacyjnej za
wyżej wymienioną ulgę podatkową.
3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) podatnik rozpoczął działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r. i poniósł w danym miesiącu
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
2) uzyskane przez podatnika w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc, w którym przedłuża się termin
płatności raty, przychody są niższe o co najmniej 20% w stosunku do analogicznego miesiąca
poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności
gospodarczej od lipca 2019 r. do stycznia 2020 r. – w stosunku do uzyskanych w tym okresie średnich
przychodów.
3) podatnik nie zalega w zapłacie zobowiązań podatkowych oraz innych należności pieniężnych
stanowiących dochód Gminy Tymbark na dzień 31 grudnia 2019 r.
4. Warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie stosuje się do podatników, którzy stosowali w 2019 r. i 2020 r.
formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów.
5. Przez średnie przychody, o których mowa w ust. 3 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów
uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i liczby miesięcy,
w których była prowadzona ta działalność.
§ 2.
1. Wzór formularza informacyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Podmiot ubiegający się o zwolnienie zobowiązany jest do złożenia formularza informacyjnego .
3. Formularz informacyjny można składać do 31 lipca 2020 r.
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§ 3.
1. 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.
2. Wartość pomocy nie może przekroczyć, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1
Tymczasowych ram, kwoty 800 000 EUR na przedsiębiorstwo.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą
obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Stanisława Urbańska
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Załącznik do uchwały Rady Gminy Tymbark
Nr XVI/136/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.

Wójt Gminy Tymbark
34-650 Tymbark 49
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w zakresie przedłużenia
terminów płatności rat podatku od nieruchomości
A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc
1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu
2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu
3) Adres miejsca zamieszkania albo 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, z późn. zm.)1)

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

B. Wysokość przychodu uzyskanego, w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc, za
który jest składany formularz oraz w analogicznym miesiącu poprzedniego
roku podatkowego*
1) dotyczy przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność gospodarczą przed dniem 1 lipca 2019 r.
miesiąc 2020 r.
Kwota przychodu w zł
miesiąc 2019 r
Kwota przychodu w zł
2) dotyczy przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność gospodarczą od dnia 1 lipca 2019 r.,
a przed 1 lutego 2020 r.
ilość miesięcy
średni przychód w zł

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? Należy wpisać TAK lub
NIE

2. Jeśli tak, należy wskazać:
a) wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, dopłata do oprocentowania kredytu
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zaliczka zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga podatkowa)

c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

D. Oświadczenie (Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności za składanie
fałszywych zeznań i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu
karnego)
Oświadczam, że
1) nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19,
2) nie posiadam zaległości w zapłacie zobowiązań podatkowych oraz innych
należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
Imię i nazwisko
Numer tel.
Stanowisko Służbowe
Data i podpis

1) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeśli brak jest możliwości
ustalenia jednej takiej działalności, podaję się klasę PKD tej działalności, która generuje największy
przychód.
*Nie dotyczy podmiotów , którzy stosowali w 2019 r. i 2020 r. formę opodatkowania, w przypadku której
nie ustala się przychodów
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