UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późno zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe
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na
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pakietu zwolnień od podatku

dla przedsiębiorców

Przemysłowo-Technologicznego

regionalną

kulturowego,

oraz pomoc

lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174), podjęła inicjatywę wprowadzenia

na terenie

zapisów

Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków

z podatku od nieruchomości
pomoc

niż określone w ustawie.

realizujących

w ramach
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Przedmiotowy
Kwidzyn

z dnia

przedsiębiorców

projekt uchwały stanowi alternatywę
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2015
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r. w sprawie
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poz. 4240), która umożliwiała

uchwały Nr XX/127/15

dla

podatku
nowe

od
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nieruchomości

miejsca

dla

pracy na terenie

(Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 grudnia 2015 r.

udzielanie zwolnień od podatku od nieruchomości

w ramach pomocy

de minimis.
Głównym

założeniem,

od nieruchomości

przemawiającym
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na terenie KPPT Sp. z o. o. jest wykorzystanie
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Transportowym.

jakim jest położenie

Połączenie

tego pakietu

z ofertą KPPT Sp. z o. o. może być swoistą zachętą m. in. dla firm spedycyjnych czy leasingowych.
Podmiot

realizujący

od podatku od nieruchomości
gruntów, związanych
przedsiębiorcy

inwestycję

na terenie

KPPT Sp. z o. o. może liczyć na zwolnienie

nowo wybudowanych

z prowadzoną

działalnością.

budynków lub ich części oraz nowozakupionych
Okres zwolnienia

posiadanych przez przedsiębiorcę

okres zwolnienia

środków transportowych

uzależniony jest od liczby

oraz od wysokości poniesionych

nabycia prawa do zwolnień od podatków jest zgłoszenie organowi podatkowemu

w formie pisemnej zamiaru skorzystania z pomocy publicznej przed rozpoczęciem
kosztów kwalifikowanych
Wprowadzenie

zwolnienia.

kosztów

na realizację inwestycji. Okres zwolnienia w tym zakresie wynosi 2 lata lub 4 lata.

Warunkiem

gospodarczego

jest od wielkości

i waha się od 2 lat do 6 lat.

W zakresie podatku od środków transportowych

kwalifikowanych

uzależniony

prac i poniesienie

związanych z inwestycją po dniu dokonania zgłoszenia.
tego rodzaju

do Gminy

Kwidzyn

pomocy

i przynoszenie

Pakiet zwolnień od podatków

KPPT Sp. z o. o. dla przedsiębiorców,

publicznej

gwarantuje

dochodów

lokalnych zdaniem

trwałe przywiązanie

podmiotu

budżetowych,

po upływie

okresu

organu zwiększy

atrakcyjność

terenu

co może przynieść wymierne korzyści w postaci nowych miejsc

pracy i zmniejszenia bezrobocia.
Z uwagi na zależności między wieloma zmiennymi, nie jest możliwe oszacowanie
budżetu Gminy Kwidzyn wynikających z wprowadzenia

kosztów dla

pakietu zwolnień od podatków.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i uzyskał pozytywne opini .
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