Uchwała Nr XLIII/240/2010
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy
de minimis dla mikroprzedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność
gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Prabuty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle, budynki lub ich części oraz związane
z nimi grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców,
którzy po raz pierwszy podejmą działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
§2
Zwolnienia o których mowa w uchwale stanowią pomoc de minimis, której udzielanie
następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L Nr 379
z 28 grudnia 2006 r.).
§3
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zwolnieniu od podatku – należy przez to rozumieć zwolnienie od podatku
od nieruchomości gruntów, budynków, budowli lub ich części będących własnością
przedsiębiorcy i zajętych przez niego na prowadzenie działalności gospodarczej;
2) podjęciu po raz pierwszy działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć,
że podmiot dotychczas nie prowadził zarówno działalności gospodarczej, jako osoba
fizyczna, jak też nie był wspólnikiem, akcjonariuszem lub członkiem zarządu
w spółce w rozumieniu przepisów spółek prawa handlowego.
3) mikroprzedsiębiorcy – przedsiębiorca zatrudniający nie więcej niż 2 osoby fizyczne.
§4
Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość
planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie
z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach

i z różnych źródeł w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, zaś
dla przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć
równowartości 100 tys. euro brutto.
§5
Warunkiem uzyskania zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały jest złożenie
przez przedsiębiorcę pisemnego zgłoszenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty, w terminie
14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wg wzoru określonego
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§6
1. Zwolnienie o którym mowa w § 1 przysługuje na 1 rok od miesiąca następującego
po miesiącu z końcem którego upłyną 1 rok liczony od dnia w którym zgodnie z § 5
niniejszej uchwały przedsiębiorca dokonał zgłoszenia.
2. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych
oraz innych zobowiązań wobec budżetu Miasta i Gminy Prabuty na dzień rozpoczęcia
okresu objętego zwolnieniem od podatku od nieruchomości o którym mowa w ust. 1.
3. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym przekroczono wartości, określone w § 4.
4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność
gospodarczą na nieruchomości objętej zwolnieniem od podatku przez okres od dokonania
zgłoszenia o którym mowa w § 5 do czasu rozpoczęcia okresu objętego zwolnieniem
o którym mowa w ust. 1.
5. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest przedłożenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty
w terminie do 15 dnia miesiąca rozpoczęcia okresu objętego zwolnieniem
o którym mowa w ust. 1 dokumentów:
a) zaświadczeń o udzielonej przedsiębiorcy pomocy w ramach zasady de minimis
w danym roku i w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
b) informacji o wielkości otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
uzyskanej na podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej o której mowa w
niniejszej uchwal,
c) oświadczenia, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w
rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w
celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz UE C Nr 244
z 1.10.2004r.).
§7
1. Uchwała nie obejmuje zwolnienia od podatku:
1) Podmiotów gospodarczych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej
w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz UE C Nr 244
z 1.10.2004r.)
2) Podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa i akwakultury.
3) Podmiotów gospodarczych działających w sektorze węglowym.

4) Podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej produktów
rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej,
5) Podmiotów gospodarczych działających w sektorze przetwarzania i wprowadzania
do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeśli wysokość pomocy ustalana jest
na podstawie ceny lub ilości takich produktów, zakupionych od producentów surowców
lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą
albo gdy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości
producentom surowców,
6) Pomocy przyznawanej na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego
przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie
drogowego transportu towarowego;
7) Podmiotów gospodarczych znajdujących się w likwidacji i upadłości,
8) Działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z wywozem
do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanych
z ilością wywożonych (eksportowanych) produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem
działalności eksportowej,
9) Pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami
przywożonymi z zagranicy.
§8
1. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z każdą inną
pomocą de minimis otrzymaną przez przedsiębiorcę w danym roku i w ciągu 2
poprzedzających go lat i nie może przekroczyć wartości określonych w § 4.
2. Pomoc o której mowa w niniejszej uchwale nie może być udzielona
dla przedsiębiorcy, który uzyskał inną pomoc publiczną niż pomoc de minimis
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności
danego przeznaczenia pomocy.
§9
Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia na wezwanie organu podatkowego,
dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych wg organu podatkowego do oceny
udzielonej pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.
§ 10
1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia i jest zobowiązany
do zapłaty należnego podatku wraz odsetkami w przypadku, gdy:
1) wprowadził w błąd organ podatkowy o którym mowa w § 5, co do spełnienia warunków
uprawniających do uzyskania zwolnienia.
2) utraci warunki określone w § 6 ust. 2, 4 i 5 uprawniające do zwolnienia.
2. W przypadkach o których mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu
uzyskanej kwoty zwolnienia wraz z odsetkami w terminie 7 dni, licząc od dnia utraty
prawa do zwolnienia.
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
§ 12
Uchwała traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku.
§ 13
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

