				
UCHWAŁA  Nr  141

RADY  MIASTA  KONINA

z  dnia  19  w r z e ś n i a 2007 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy na terenie Miasta Konina.
	

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2007r. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. 
w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz. U. z 2007 r., Nr 76 poz. 498) - Rada Miasta Konina u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
Pomoc przewidziana w Uchwale jest pomocą udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006).

§ 2.

	Zwalnia się od podatku od nieruchomości zwanego dalej „podatkiem”, budynki 
i budowle, w których dokonano inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym powodujące powstanie nowych miejsc pracy, przy czym warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeśli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających fakt nabycia uprawnień do zwolnienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy ustaleniu poziomu zatrudnienia uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych na pełnym etacie 
w ciągu jednego roku, natomiast ilość osób zatrudniona w niepełnym wymiarze lub przy pracy sezonowej stanowią ułamkowe części.

Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na okres kolejnych:
	2 lat jeżeli utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
3 lat jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
4 lat jeżeli utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy.
Każdą zmianę stanu zatrudnienia powodującą utratę prawa do zwolnienia lub jego części, przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi podatkowemu w terminie 
14 dni od jej zaistnienia.
	Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy nieruchomości, które stanowiły podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości przed wejściem w życie niniejszej uchwały za wyjątkiem nieruchomości, które:
	zostały nabyte w ramach przekształcenia majątku skarbu państwa lub gminy, lub
	zostały nabyte w ramach procesu upadłościowego
	zostały oddane do użytkowania w okresie roku przed wejściem w życie niniejszej uchwały.  
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§ 3.
Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do:
	zgłoszenia organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy – na druku stanowiącym załącznik nr 1 uchwały, nie później niż w ciągu roku od dnia, 
w którym przedsiębiorca utworzył nowe miejsca pracy,

 przedłożenia przez podmiot ubiegający się o pomoc pełnej informacji – wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis oraz otrzymanej innej pomocy publicznej dotyczącej tej inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień nabycia prawa do zwolnienia , na formularzu stanowiącym załącznik Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej.
§ 4.
Za dzień udzielenia pomocy w ramach zasady de minimis należy rozumieć dzień, w którym beneficjent nabył prawo do otrzymania tej pomocy.
§ 5.
Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, jest zobowiązany do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, przedstawić bez wezwania organowi podatkowemu:
	informację o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych, wraz z załączonymi wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, - na druku stanowiącym załącznik nr 2 uchwały,

informacji o otrzymanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją których udzielona jest pomoc de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r.
informację o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, potwierdzoną uwierzytelnionymi kopiami deklaracji ZUS składanymi w roku podatkowym.
§ 6.
W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnik zobowiązany jest powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
                                  				                          Przewodniczący
                 Rady Miasta Konina
			                                                                      
							                     Wiesław  Steinke

									Załącznik nr 1

………………………………………….
               Nazwa przedsiębiorcy

………………………………………….
	Siedzib, adres przedsiębiorcy


							URZĄD MIEJSKI W KONINIE							                           plac Wolności 1
				                                                   62-500 Konin

ZGŁOSZENIE

zamiaru korzystania z pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina

	Podstawowe informacje o przedsiębiorcy

	NIP ...........................................................
	REGON ....................................................
	PKD ..........................................................
	Forma prawna prowadzonej działalności ..............................................................
	Rodzaj prowadzonej działalności ..........................................................................


	Określenie położenia nieruchomości, na której będzie realizowana nowa inwestycja (adres, obręb i nr działki) ............................................................................................

.....................................................................................................................................
	Imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z urzędem: 

....................................................................................................................................


W związku z utworzeniem nowych miejsc pracy, wnoszę o udzielenie pomocy 
w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwały Nr ………..Rady Miasta Konina z dnia ……………………. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina
Informuję, iż utworzone zostały nowe miejsca pracy w ilości ..........................
Wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia nastąpił od
dnia ...........................
Deklaruję utrzymanie zwiększonego zatrudnienia przez okres, co najmniej …………., licząc od dnia utworzenia nowych miejsc pracy.
 (


W załączeniu przedkładam:
	uwierzytelnione kserokopie deklaracji ZUS z ostatnich 12 miesięcy;
	formularz informacji o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
	Informację o otrzymanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją których udzielana jest pomoc de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U.z 2007r. Nr 61, poz.413);




........................................................                         ..........................................................
   miejscowość, data                                     podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej


Oświadczenie o wielkości pomocy publicznej przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis
1. Pełna nazwa	
2. Adres lub siedziba
3. Numer NIP

4. NR PKD
5.Forma prawna 

6. Wielkość przedsiębiorcy
Informacje o oddziaływaniu na wymianę handlową wspólnoty europejskiej (głowni konkurenci krajowi i zagraniczni)






A
Oświadczam, że wielkość pomocy publicznej de minimis otrzymana w ostatnich 3 latach podatkowych przed zgłoszeniem wniosku 
o  udzielonej pomocy publicznej wynosi:

Lp.
Data udzielenia pomocy
Podmiot udzielający pomocy
Podstawa prawna otrzymanej pomocy
Nazwa programu pomocowego decyzji lub ustawy
Forma pomocy
Wartość pomocy brutto w PLN
Wartość pomocy brutto w EURO






















































                                                                              Razem pomoc de minimis



B
Oświadczam, że w okresie trzech kolejnych lat podatkowych poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy publicznej de minimis nie  korzystałem(am) z pomocy publicznej de minimis.
Dane osoby upoważnionej do udzielania informacji

…………………………………..			……………………………………..				………………………………….
Imię i nazwisko						Stanowisko służbowe							data i podpis

