Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola
tel.: (81) 881 62 01, fax: (81) 881 62 02, e-mail: ugkonskowola@post.pl
www.konskowola.info.pl BIP: www.ugkonskowola.bip.lubelskie.pl

KARTA USŁUGI
Ulgi uznaniowe dla osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą
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• Podstawa prawna
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),
ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
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• Wymagane dokumenty

 uzasadniony wniosek/podanie,
 sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami
o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, zeznanie CIT),
 dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi,
 dane dotyczące otrzymanej pomocy de minimis za okres 3 lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku:
 zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy de
minimis w rolnictwie,
 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż de minimis należy przedłożyć formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
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• Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola, tel.: (81) 881 62 01, Sekretariat (I piętro,
pokój nr 15),
przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
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• Opłaty
brak

• Termin załatwienia sprawy
do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni,
w przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie, organ podatkowy zawiadamia o tym stronę
podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy.

• Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie,
ul. Zana 38 C, 20-601 Lublin, za pośrednictwem Wójta Gminy Końskowola, w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.
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• Dodatkowe informacje
w przypadku gdy wnioskodawcą jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, przyznawanie ulg
podatkowych następuje z uwzględnienie krajowych i unijnych przepisów dotyczących udzielania pomocy
publicznej.
zgodnie z art. 67 b Ordynacji podatkowej, ulgi o których mowa w art. 67 a mogą:
 nie stanowić pomocy publicznej,
 stanowić pomoc de minimis,
 stanowić inna pomoc publiczną o wybranym przeznaczeniu (wynikającą z rozporządzeń unijnych
i krajowych),
pomoc de minimis to pomoc, której skumulowana wartość w okresie dwóch lat podatkowych i bieżącego
roku nie przekracza wartości 200 tys. euro (wyjątki: 100 tys. euro dla przedsiębiorców z sektora transportu
drogowego lub 200 tys. euro dla przedsiębiorców z sektora drogowego transportu pasażerskiego,, 15 tys.
euro dla przedsiębiorców z sektora rolnictwa i 30 tys. euro dla przedsiębiorców z sektora rybołówstwa),
ulga podatkowa może zostać przyznana tylko ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny,
ulga nie może być przyznana podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej
w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji,
na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 2, lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w terminie do 31 maja roku następnego podawany jest do publicznej
wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatku udzielono ulg, odroczeń ,umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
w kwocie przewyższającej 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

• Uwagi

Godziny pracy Urzędu Gminy Końskowola:
 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00;
 środa - 9:00 – 17:00.
Interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy Końskowola przyjmowani są przez:
 Wójta Gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; środę - 8:00 – 9:00,
 Sekretarza Gminy w przypadku nieobecności Wójta w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00;
środę - 9:00 – 17:00.
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