POROZUMIENIE

zawarte w dniu 12 maja 2020 r.
pomiędzy Burmistrzem Sokółki a Związkiem Pracodawców i
Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej w sprawie ulg i zwolnień za II kwartał
2020 r. dla lokalnych przedsiębiorców

§1
Ustala się warunki udzielania ulg przedsiębiorcom w podatku pod nieruchomości za II kwartał
2020 r. w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi COVID-19.

§2
Warunki o których mowa w § l zostały określone

w załączniku

nr l do niniejszego

porozumienia.

§3
Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości dotyczące III kwartału i następnych zostaną
określone kolejnym porozumieniem.

§4
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zali/cwik nr l

Ustalenia dotyczące warunków udzielania ulg przedsiębiorcom z podatku od
nieruchomości za II kwartał 2020 r. w związku z negatywnymi konsekwencjami
ekonomicznymi COVID- 19

Burmistrz Sokółki działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa na wniosek
przedsiębiorcy: odroczy termin płatności podatku, rozłoży zapłatę podatku na raty lub umorzy
zaległości w całości lub w części w podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r. za grunty,
budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, którego
płynność finansowa uległa pogorszeniuw związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych COVID-19.

Przedsiębiorcom, którzy na dzień 19 marca 2020 r. i wcześniej prowadzili działalność
podlegającą czasowemu ograniczeniu,wymienioną w:
• § 6 ust. l pkt l i 3 Rozporządzenia MinistraZdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (póz. 491 z późn. zm.)
lub
• wymienioną w § 8 ust. l pkt l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (póz. 566, z późn. zm. ) lub

• wymienioną w § 8 ust. l pkt l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l O kwietnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii (póz. 658 zpóźn. zm. ),

zaległości powstałe w okresie trwania stanu pandemii, odsetki od tych zaległości oraz opłatę
prolongacyjną na ich wniosek złożony wraz z dokumentami dotyczącymi sytuacji finansowej
zostaną umorzone w całości.

Przedsiębiorcom nie zaliczającym się do grup, o której mowa powyżej, którzy:
• odnotowali spadek obrotów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa podatkowego, o
więcej niż 50 % łącznie w kwietniu 2020 r. w porównaniu do kwietnia roku 2019,

zaległości powstałe w okresie trwania stanu pandemii, odsetki od tych zaległości oraz opłatę
prolongacyjną na ich wniosek złożony wraz z dokumentami dotyczącymi sytuacji finansowej
zostaną umorzone

w 50%.
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