KWIECIEŃ 2020

ALERT
PRAWNY
Zwolnienia z podatku od
nieruchomości

Alert przygotowany przez zespół Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci

Magdalena Jarecka

ALERT PRAWNY

02

//

KWIECIEŃ 2020

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Ustawa „antykryzysowa” przewiduje możliwość wprowadzenia przez radę
gminy zwolnienia w stosunku do części roku 2020 z podatku od
nieruchomości, tj. gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej dla konkretnych grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku epidemią COVID-19.
Poza tym Rada gminy może przedłużyć terminy płatności rat podatków od
nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu z powodu epidemii.
Przedłużenie terminów płatności może dotyczyć rat płatnych w kwietniu, maju
i czerwcu 2020 r., a nowy termin płatności nie może być dłuższy niż do dnia
30 września 2020 r.
W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku
płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku
płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020r.
Zwolnienie od podatku lub przedłużenie terminu płatności rat podatku od
nieruchomości, stanowi pomoc publiczną, której celem jest zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce[1].
W konsekwencji więc pomoc taka:
może być przyznana w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek
zwrotnych,korzyści podatkowych lub w zakresie płatności i nie może
przekraczyć 800 000 EUR na przedsiębiorstwo, a wszystkie dane liczbowe
muszą zostać podane w kwotach brutto (przed dliczeniem podatków lub
innych opłat);
przyznawana będzie na podstawie programów pomocy posiadających
szacowany budżet;
przyznana może być będzie przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w
trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., a więc może być przyznana
przedsiębiorstwom, które nie znajdują się w trudnej sytuacji lub
przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31
grudnia 2019 r., ale które później napotkały trudności lub znalazły się w
trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19;
przyznawana jest nie później niż 31 grudnia 2020 r.;
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pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana
jest jej nieprzeniesieniem w części lub w całości na producentów
surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów
zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez
zainteresowane przedsiębiorstwa.
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[1] Jest o tym mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – 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).

