Zwolnienia dla firm w Pawłowiczkach
Obniżenie czynszu i opłat związanych z eksploatacją lokali oraz ulgi w spłacie zobowiązań
podatkowych – na takie wsparcie w czasach pandemii koronawirusa mogą liczyć firmy działające w
gminie Pawłowiczki.

Przedsiębiorcy z gminy Pawłowiczki mogą składać wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
zgodnie z art. 67 a Ordynacji podatkowej. Chodzi o:
- umarzanie zaległości podatkowych (można o to wnioskować dopiero po upływie terminu płatności)
- odraczanie terminu płatności podatku, o co należy starać się przed terminem płatności
- odroczenie zapłaty zaległości podatkowej (wniosek musi być złożony po upływie terminu płatności)
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych
Aby skorzystać z wymienionych wyżej ulg przedsiębiorca musi złożyć wniosek, w którym znajdzie się:
- szczegółowe uzasadnienie
- wszelkie dowody obrazujące sytuację finansową firmy (dokumenty, oświadczenia, z których wynika
znaczny spadek przychodów / dochodów w czasie obecnym wynikający ze skutków pandemii Covid19)
- wszelkie dowody obrazujące aktualną sytuacje finansową, majątkową i rodzinną przedsiębiorcy,
który potwierdza ważny interes podatnika ubiegającego się o ulgi
Ulgi te stanowią pomoc de minimis. Dlatego do wniosku trzeba dołączyć:
- zaświadczenia o pomocy de minimis – informujące o tym, że przedsiębiorca otrzymał lub nie
otrzymał taką pomoc w roku, w którym ubiega się o ulgi oraz w ciągu 2 poprzednich lat
- informację niezbędną do udzielenia pomocy dot. w szczególności wnioskodawców oraz
prowadzonej przez nich działalności oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymywanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których
ma być przeznaczona pomoc de minimis
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie
Kompletny wniosek należy wysłać do gminy za pomocą EPUAP lub tradycyjną pocztą na adres Urząd
Gminy w Pawłowiczkach, Pl. Jedności narodu 1, 47-280 Pawłowiczki albo wrzucić do skrzynki
podawczej urzędu.
Dodatkowych informacji o opisanym powyżej wsparciu dla firm udziela Wydział Podatków i Opłat tel.
77 40 36 468, maile: podatkim@pawlowiczki.pl lub podatkis@pawlowiczki.pl

Informację przygotowano na podstawie informacji Urzędu Gminy Pawłowiczki dostępnej tu:
https://www.pawlowiczki.pl/news.php?page=2&cat=1

Informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie internetowej urzędu WWW.pawlowiczki.pl
w aktualnościach.
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Od kiedy obowiązuje uchwała

Udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy,
polegającym na obniżeniu czynszu najmu wraz z innymi opłatami związanymi z
eksploatacją lokalu
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