I. CZYNSZE
1. Najemcy, którzy na mocy obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i
zwalczania Covid-19 musieli zawiesić lub ograniczyć prowadzenie działalności mogą zwrócić się o:
a) ulgę w czynszu do 90% za okres, w którym trwał stan związany z walką z Covid-19, w
którym zawieszono prowadzenie działalności;
b) ulgę w czynszu do 50% za okres do 3 miesięcy po ponownym rozpoczęciu działalności.
2. Najemcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19, ale ich działalność nie została zawieszona na
mocy przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 mogą zwrócić sie
o:
a) ulgę w czynszu do 50% za okres, w którym trwał stan związany z walką z Covid-19;
b) ulgę w czynszu do 40% za okres do 2 miesięcy po zakończeniu tego stanu.
3. Powyższe ulgi przyznawane są na indywidualny wniosek, składany do Dyrektora Miejskiego
Zarządu Obiektów Komunalnych, tel: 77 418 24 15.

II. OPŁATA TARGOWA

1.
Z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XVIII/318/20 z
dnia 15 kwietnia 2020r. do odwołania zniesiona zostaje opłata
targowa.

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1. Podatnicy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą zwrócić się o:
a) zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XVIII/319/20 z dnia 15 kwietnia 2020r. TERMIN
SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO 31.12.2020.
Wymagane dokumenty:
i. oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do uchwały, dostępny na stronie https://www.kluczbork.eu/plik,10496,oswiadczenie-

przedsiebiorcy-o-pogorszeniu-plynnosci-finansowej-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19pdf.pdf

ii. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z
powodu COVID-19 – załącznik nr 2 do uchwały, dostępny na stronie https://www.kluczbork.eu/plik,10495,formularz-informacji-

przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-rekompensujaca-negatywne-konsekwencje-ekonomiczne-z-powodu-covid-19-pdf.pdf
b) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (art. 67a §1 pkt.1 Ordynacji podatkowej).
Wymagane dokumenty:
i. wniosek o udzielenie ulgi podatkowej (wzór do pobrania ze strony
https://www.kluczbork.eu/plik,10497,wniosek-o-przyznanie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-pdf.pdf);
ii. oświadczenie o odnotowaniu spadku obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 (wzór do pobrania ze strony

https://www.kluczbork.eu/plik,10496,oswiadczenie-przedsiebiorcy-o-pogorszeniu-plynnosci-finansowej-w-zwiazku-zponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19-pdf.pdf);
iii. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53
poz .311) – (do pobrania ze strony https://www.kluczbork.eu/plik,10494,formularz-de-minimis-1407-2013-pdf.pdf);
iv. Informacja o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych
sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg wynikający z rozporządzenia, o którym mowa w pkt. iii, informacja
https://www.kluczbork.eu/plik,10493,formularz-de-minimis-1407-2013-rozporzadzenie-pdf.pdf).

III. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
c.d.
c) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami (art. 67a §1 pkt.2 Ordynacji
podatkowej);
Wymagane dokumenty: jak w pkt b;
d) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (art. 67a §1 pkt.3
Ordynacji podatkowej);
Wymagane dokumenty: jak w pkt b.
2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1.b oraz 1.c nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

3. Przedsiębiorcy, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów
szczególnych mogą ubiegać się o ulgi wymienione w punkcie 1 lit. a – d
4. Przedsiębiorcy, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów
szczególnych mogą ubiegać się o ulgi wymienione w punkcie 1 lit. b – d

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
1. Podatnicy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID19 mogą zwrócić się o:
a) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (art. 67a §1 pkt.1 Ordynacji podatkowej);
Wymagane dokumenty:

i. wniosek o udzielenie ulgi podatkowej (wzór do pobrania ze strony
https://www.kluczbork.eu/plik,10497,wniosek-o-przyznanie-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-pdf.pdf);
ii. oświadczenie o odnotowaniu spadku obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 (wzór do pobrania ze strony
https://www.kluczbork.eu/plik,10496,oswiadczenie-przedsiebiorcy-o-pogorszeniu-plynnosci-finansowej-wzwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19-pdf.pdf);
iii. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do Rozporządzenia
RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz .311 - do pobrania ze strony
https://www.kluczbork.eu/plik,10494,formularz-de-minimis-1407-2013-pdf.pdf);
iv. Informacja o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat
obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg wynikający z rozporządzenia, o którym
mowa w pkt.2);

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
c.d.
b) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami (art. 67a §1 pkt.2 Ordynacji
podatkowej);

Wymagane dokumenty: jak w pkt a;
c) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (art. 67a §1
pkt.3 Ordynacji podatkowej);
Wymagane dokumenty: jak w pkt a.
2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1.a oraz 1.b nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

V. ODPADY
1. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w określonym miesiącu i w ten sposób nie wytwarzają odpadów na
terenie nieruchomości przeznaczonej pod działalność gospodarczą, mają możliwość złożenia korekty deklaracji o wysokości
opłaty.

VI. ŻŁOBKI NIEPUBLICZNE
1. Wszystkie niepubliczne żłobki działające na terenie Gminy Kluczbork otrzymają zwiększoną dotację, począwszy od kwietnia
2020, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XVIII/316/20 z dnia 15 kwietnia 2020r.

VII. WAŻNE INFORMACJE
1. Przez spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 rozumie się sprzedaż towarów lub usług,
w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

a) nie mniej niż o 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień
złożenia zgłoszenia / wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego, lub
b) Nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia / wniosku, w
porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
2. W przypadku wniosków rozpatrywanych indywidualnie, pod uwagę będą brane także czynniki społeczne, czyli m.in. to
czy przedsiębiorcy utrzymali zatrudnienie lub zredukowali je w minimalnym stopniu.

