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Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz w odpowiedzi na interpelację z dnia 29 sierpnia 

2019 r. pragnie zaznaczyć, że decyzje w sprawach ulg podatkowych, o jakich mowa w art. 

67a Ordynacji podatkowej, tj. umorzenie w całości lub części, odroczenie czy rozłożenie na 

raty zaległości podatkowych, zapadają w granicach uznania administracyjnego, które 

wyznacza ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Ważny interes podatnika 

uzasadniający przyznanie ulgi polegającej na umorzeniu zaległości podatkowej 

rozpoznawany powinien być przez pryzmat sytuacji ekonomicznej podatnika. Interes taki 

zachodzi, jeżeli zapłata zaległości podatkowej, zważywszy na tę sytuację jest niemożliwa lub 

–jeśli zapłata zaległości postawiłaby podatnika w sytuacji zagrażającej egzystencji jego lub 

osób, które utrzymuje. W tym momencie warto przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach z 28 października 2014 r. (I SA/Gl 421/14), który orzeka, że 

„pojęcia ważnego interesu podatnika nie można ograniczać tylko do sytuacji nadzwyczajnych 

czy też zdarzeń losowych uniemożliwiających uregulowanie zaległości podatkowych. Pojęcie 

to funkcjonuje bowiem w zdecydowanie szerszym znaczeniu, uwzględniającym nie tylko 

sytuacje nadzwyczajne, ale również normalną sytuację ekonomiczną podatnika, wysokość 

uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków”. Podstawą do udzielenia którejkolwiek 

z wymienionych powyżej ulg jest złożenie do organu podatkowego wniosku z konkretnym 

wskazaniem, o jaką ulgę w podatku chodzi. 

  



Należy zauważyć, że kwoty uzyskane z należnego podatku rolnego, stanowiące przedmiot 

interpelacji z dnia 29 sierpnia 2019 r., należą do źródeł dochodów własnych gminy. 

Zatem to właściwy organ gminy (w tym przypadku Burmistrz), działający jako organ 

podatkowy, umocowany na podstawie art. 13 Ordynacji podatkowej, wydając decyzję o 

umorzeniu zaległości rozstrzyga o tym, czy gmina zrezygnuje z należności swojego budżetu.  

Niezasadnym jest stwierdzenie, że „Urząd Miasta i Gminy Gołańcz może wystąpić o zwrot 

kwoty za umorzony podatek w ramach pomocy de minimis”.  

Organ podatkowy nie ma możliwości odzyskania pieniędzy, które w związku z udzieleniem 

ulgi nie zasilą budżetu. Co więcej, w przypadku umorzeń, Organ traci nie tylko wpływ z 

niepobranego podatku, ale również naraża się na uzyskanie mniejszej kwoty subwencji 

ogólnej, poprzez uwzględnienie w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych gminy 

kwoty umorzenia w skutkach decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy 

Ordynacja podatkowa. 

Ponadto, zasady przyznawania pomocy de minimis są szczegółowo określone oraz 

ograniczone przez limity, których nie można przekroczyć. Komisja Europejska w dniu 22 

lutego 2019 r. opublikowała rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE 

L 51 I z 22.02.2019, str. 1). Na podstawie art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, limit pomocy de 

minimis dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji 

podstawowej produktów rolnych (gospodarstwa rolnego) został zwiększony z 15.000 euro do 

20.000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Natomiast limit pomocy, którą gospodarstwa 

rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu krajowego i budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych, został zwiększony z 225.700.000 

euro do 295.932.125 euro. 

W dniu dzisiejszym, tj. 10 września 2019 r. aktualne wykorzystanie limitu pomocy de 

minimis w rolnictwie wynosi 263 874 484,12 euro, co stanowi 89,17%.  

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz informuje, że każdy podatnik ma prawo złożyć wniosek o 

udzielenie ulgi poprzez umorzenie w całości lub części, odroczenie czy rozłożenie na raty 

podatku, jeśli uregulowanie należności podatkowych jest niemożliwe ze względu na 

nadzwyczajne zdarzenia losowe oraz trudną sytuację finansową. Wniosek o którym mowa, 

powinien zawierać takie elementy, jak: oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko/pełną 

nazwę firmy; dane adresowe/ adres siedziby albo miejsca prowadzenia działalności; numer 

identyfikacji podatkowej),  oznaczenie organu podatkowego (nazwa organu podatkowego, 



adres),  zakres żądania,  uzasadnienie (dlaczego wnosi się o umorzenie zaległości),  podpis,  

załączniki (dokumenty wykazujące trudną sytuację podatnika). Każdy złożony wniosek 

rozpatrywany jest indywidualnie, uwzględniając przedłożoną dokumentację. 

Natomiast odnosząc się do art. 13e ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Rada 

gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż 

określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, np. dla 

użytów rolnych objętych suszą. W takim przypadku, ulgę stosuje się na wniosek podatnika, 

do którego załączone powinny być: kopia protokołu z oszacowania zakresu i wysokości 

szkód, wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz inne dokumenty wymienione w 

uchwale Rady gminy. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, których limit uzyskanej pomocy de 

minimis nie przekracza 20.000 euro. Wynika z tego, że kryteriom przyznawania ulgi na 

podstawie art. 13e w/w ustawy nie podlega sytuacja finansowa podatnika.  

Udzielenie ulgi na podstawie art. 13e ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym również 

nie daje możliwości, aby Miasto i Gmina Gołańcz pozyskała środki z tytułu udzielenia ulgi. 

Nawiązując do już wcześniej wspomnianej w niniejszym piśmie tezy, kwoty uzyskane z 

podatku rolnego należą do źródeł dochodów własnych gminy, rezygnując z poboru podatku 

rolnego, organ rezygnuje ze znacznej części swoich należności. Aby zobrazować o jakich 

kwotach mowa, warto zaznaczyć, że w 2019 roku planowany wpływ do budżetu z tytułu 

podatku rolnego wynosi około 1.535.080,00. Udzielenie 100% ulgi z tytułu choćby jednej 

raty podatku rolnego, spowodowałoby istotny spadek dochodów gminy, a co za tym idzie 

znaczne utrudnienia lub brak możliwości finansowania zaplanowanych inwestycji i zadań 

bieżących. W przypadku ulgi na podstawie art. 13e organ również naraża się na uzyskanie 

mniejszej kwoty subwencji, w tym przypadku przez uwzględnienie kwoty ulgi w skutkach 

udzielonych ulg i zwolnień w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych gminy. 

 

Z poważaniem 

/-/B U R M I S T R Z  
           Miasta i Gminy 

 

mgr inż. Mieczysław Durski 

 

Do wiadomości: 

1. Karol Brzeziński, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz. 

2. aa. 


