
  

Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy 

de minimis na terenie

Gminy Miasta Nowy Targ



  

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (dalej U.p.o.l) przyznaje radom gmin 
uprawnienia w zakresie kształtowania stawek 
podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od 
przewidzianych w niej podatków i opłat.



  

Rada gminy w drodze uchwały może ustanowić zwolnienie od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców, jako jedną z form pomocy publicznej.

Pomoc powstająca przy zastosowaniu zwolnienia z podatku od 
nieruchomości odpowiada wartości zwolnienia podatkowego. Co warte 
podkreślenia pomoc podatkowa na podstawie uchwał rad gmin jest tzw. 
„pomocą automatyczną”, co oznacza, że zwolnienie  przysługuje z mocy 
samego prawa, po spełnieniu przez przedsiębiorcę przesłanek ustalonych w 
uchwale rady gminy.



  

Uchwała Nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014 r. w 
sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie 
Gminy Miasto Nowy Targ

Uchwała Nr XLIX/442/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie:
zmiany uchwały nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13.10.2014 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy 
Miasto Nowy Tar



  

Wymogiem jest jednak zawsze zgłoszenie 
zamiaru korzystania z pomocy, zgodnie ze 
wzorem zgłoszenia, który powinien być 
określony w uchwale rady gminy. 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XLIX/442/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014 
roku 



  

Zwalnia się z podatku od nieruchomości 

● nowo wybudowane budynki lub ich części 
● budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, 

stanowiące własność przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują 
na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu, leżącej w obrębie nieruchomości 
wymienionych w uchwale nr XXX/249/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25.03.2013 r., 
nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, w 
wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy.



  

Zwolnienie przysługuje na okres:

●     1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
●     2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
●     3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,
●     4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy,
●     5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy.



  

Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony:
●  jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do stanu – poziomu 

zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się 
tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami 
Kodeksu Pracy.

● zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia oraz co 
najmniej przez pięć lat od dnia rozpoczęcia zwolnienia.

● zatrudnienie na nowoutworzonych miejscach pracy osób, które w okresie zwolnienia oraz co 
najmniej przez pięć lat od dnia rozpoczęcia zwolnienia, wskazywać będą w rozliczeniu podatku 
dochodowego od osób fizycznych Gminę Miasto Nowy Targ jako miejsce swojego 
zamieszkania.

● W miejsce pracownika, z którym stosunek pracy wygasł albo umowa o pracę uległa 
rozwiązaniu, przedsiębiorca zobowiązany jest w ciągu 30 dni zatrudnić nowego pracownika.



  

Podatnik ubiegający się o zwolnienie zobowiązany jest do złożenia:

● zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy na warunkach określonych w uchwale
● oświadczenia przedsiębiorcy, 
● informacji o otrzymanej pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym ubiega 

się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
● zaświadczeń o uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis, jakie otrzymał 

w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem albo oświadczenia o nieskorzystaniu z 
pomocy de minimis w tym okresie,

● oświadczenia o średniomiesięcznym zatrudnieniu,
● deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości 

podlegające zwolnieniu,



  

Podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest:
● pisemnie zawiadomić organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia, najpóźniej 

w terminie 14-tu dni od powstania okoliczności powodujących utratę tych warunków,
● w terminie do 31 stycznia roku podatkowego do złożenia, organowi udzielającemu pomocy:
1)deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA za miesiące ubiegłego roku objęte zwolnieniem, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem,
2)oświadczenia przedsiębiorcy, że jego przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej,
3)informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,
4)oświadczenia dotyczące stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia



  

Utrata prawa do zwolnienia następuje w sytuacji:
1)wystąpienia w okresie obowiązywania zwolnienia co najmniej miesięcznej zwłoki 

względem Gminy Miasto Nowy Targ w regulowaniu płatności podatków i opłat lub 
innych należności pieniężnych, w tym także takich, do których nie mają zastosowania 
przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,

2)postawienia podatnika w stan upadłości lub likwidacji w trakcie trwania zwolnienia oraz 
przed upływem 5 lat po zakończeniu okresu trwania zwolnienia,

3)naruszenia przez podatnika warunków określonych niniejszą uchwałą
4)podania nieprawdziwych danych, lub nie zaktualizowania danych przedkładanych 

Burmistrzowi Miasta Nowy Targ,
5)przeniesienia własności nieruchomości objętej zwolnieniem w trakcie trwania 

zwolnienia oraz przed upływem 5 lat po zakończeniu okresu trwania zwolnienia.
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