POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – w związku z koronawirusem
Rozumiejąc trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorców wynikającą z wprowadzenia
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem
SARS CoV-2, Burmistrz Grodkowa informuje, że przedsiębiorcy których działalność została
dotknięta konsekwencjami epidemii mogą ubiegać się o udzielenie pomocy w postaci:
1. ulgi w zapłacie podatków na rzecz Gminy Grodków, tj.:
 odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej,
 rozłożenia na raty podatku bądź zaległości podatkowej,
 częściowego lub całkowitego umorzenie zaległości podatkowej wraz
z odsetkami,
2. ulgi w zapłacie czynszu, jeżeli są najemcami gminnych lokali użytkowych w formie
rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia należności
czynszowych.
Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/456/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
3 listopada2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Grodków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2010 r. Nr 149, poz. 1776) ulgi te stanowić będą pomoc de minimis i mogą zostać
udzielone w związku z ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.
Ulgi mogą zostać udzielone na wniosek podatnika. Do wniosku należy dołączyć:
1. oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
2. formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
3. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (zestawienie przychodów
i rozchodów),
4. dokumenty finansowe za I kwartał. 2020 r. lub inne dokumenty obrazujące utratę
płynności finansowej,
5. oświadczenie majątkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą.
Wzory wniosku oraz wymagane dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce karty usług Wydział Podatków i Opłat http://grodkow.pl/248-menutematyczne/8827-karty-uslug.html
Wniosek można złożyć w formie:



elektronicznej, poprzez skrzynkę podawczą e PUAP,
pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź wrzucić do umieszczonej na czas
epidemii, skrzynki pocztowej przy głównych drzwiach wejściowych Urzędu Miejskiego
w Grodkowie, w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi wnioskodawcy.

Informacja telefoniczna: dot. ulgi w zapłacie podatków: 77 40 40 328 lub 77 40 40 350
. dot. ulgi w zapłacie czynszu: 77 40 40 332

