
Uzasadnienie

Podstawę prawna podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Stawiguda stanowi art. 7

ust. 3 ustawy podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (Dz .U. z 2010r. Nr 95,

poz. 613 ze zmianami). W świetle tego przepisu rada gminy posiada uprawnieninie do

wprowadzenia w drodze uchwał zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od

nieruchomości.

Proponowane w niniejszym projekcie uchwały zwolnienie stanowi kontynuacje

zwolnienia wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 czerwca 2007r. Nr

VII/39/07. Z uwagi na zmianę rozporządzenia KE nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87

i 88  Traktatu do pomocy de minimis uchwała Rady Gminy  z dnia 26 czerwca 2007r.  może

być stosowana maksymalnie do dnia 30 czerwca 2014r., Dlatego uzasadnione jest podjęcie

niniejszego projektu uchwały.

W projekcie uchwały proponuje się zwolnienie z podatku od nieruchomości

przedsiębiorców, którzy na terenie gminy Stawiguda zrealizują nową inwestycje i utworzą

nowe miejsca pracy.

Zwolnienie określone w uchwale ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy wartość

pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy wraz z wartością pomocy de minims udzielonej

w różnych formach i z innych źródeł w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch

poprzedzających go latach podatkowych nie przekroczy 200 tys. euro.

Mając na uwadze art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami)

projekt niniejszej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące

przejrzystości zasad udzielania pomocy.  Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie

nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.

Proponowane zwolnienie adresowane jest do nowych przedsiębiorców i inwestorów

działających na terenie gminy Stawiguda. Ma ono stanowić zachętę ekonomiczną dla

potencjalnych inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia nowych

miejsc pracy.

Ze zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007-2013 skorzystało

23 przedsiębiorców.


