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Karta Informacyjna
ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH
REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ

UFS-19

I. Podstawa Prawna


art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 849 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. r. w sprawie warunków udzielania
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2015 r, poz.174 ze zm.)
Uchwała Nr. XI/116/2015 r. Rady Gminy Tryńcza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego z 2015 r. poz. 4492).





II. Wymagane wnioski


II.

Formularz zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy stanowiącej regionalną pomoc
inwestycyjną. (F-UFS-26)

Wymagane załączniki







Zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia
okresu objętego przedmiotowym zwolnieniem . (F-UFS-27)
Oświadczenie o wartości nowej inwestycji , wysokości kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą publiczną , wysokości udziałów własnych (F-UFS-28)
Oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy ( F-UFS- 29 )
Oświadczenie o przewidywanych kosztach pracy nowo zatrudnionych pracowników
(F-UFS-30)
Zobowiązanie do utrzymanie poziomu zatrudnienia przez okres 5 lat od dnia udzielenia
pomocy ( F-UFS-31)
Oświadczenie o stanie zatrudnienia (F-UFS-32)

IV. Dokumenty do wglądu: nie są wymagane
V. Opłata skarbowa : nie pobiera się
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VI. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
VII. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Tryńcza – Biuro Obsługi Klienta pok. nr 1
VIII. Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansów pok. nr 2
IX. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu
za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie
X. Opłaty za odwołanie: nie pobiera się
XI. Uwagi: nie ma dodatkowych uwag
data utworzenia: 2009/04/06
data ostatniej aktualizacji: 2016/04/29
zatwierdzony: Wójt Gminy
data zatwierdzenia: 2016/04/29
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