ZARZĄDZENIE NR 230/2009
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób wykonania uchwały Nr XXX/406/2009
Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)1) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się instrukcję określającą sposób wykonania uchwały Nr XXX/406/2009 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz
podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2009 r. Nr 30, poz. 620), stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Inowrocławia

Ryszard Brejza

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420
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z dnia 24 września 2009 r.

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420
Załącznik do Zarządzenia Nr
230/2009
Prezydenta Miasta
Inowrocławia
z dnia 24 września 2009 r.
INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁY NR XXX/406/2009
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA Z DNIA 25 LUTEGO 2009 R. W SPRAWIE
ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH STANOWIĄCYCH REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ
§ 1. 1. Niniejsza instrukcja określa sposób wykonania uchwały Nr XXX/406/2009 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009
r. Nr 30, poz. 620).
2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.),1)
2) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Nr XXX/406/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
25 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr
30, poz. 620).
3) organie podatkowym - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Inowrocławia,
4) zwolnieniu - należy przez to rozumieć zwolnienie od podatku od nieruchomości przewidziane uchwałą
Nr XXX/406/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 30, poz. 620),
5) podatku - należy przez to rozumieć podatek od nieruchomości oraz podatek od środków
transportowych.
§ 2. 1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia zobowiązany jest do zgłoszenia organowi
podatkowemy takiego zamiaru w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały,
dołączając wymienione w nim dokumenty.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca musi dokonać przed rozpoczęciem realizacji
nowej inwestycji.
§ 3. 1. Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:
1) w przypadku ubiegania się o pomoc na wspieranie nowych inwestycji:
a) oświadczenia o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu - na druku stanowiącym załącznik
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ID: HMAQQHNHBMMTYGNEKHYCIASVL. Niepodpisany.

b) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą, oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją - na druku
stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały,

§ 3. 1. Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:
1) w przypadku ubiegania się o pomoc na wspieranie nowych inwestycji:
a) oświadczenia o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu - na druku stanowiącym załącznik
Nr 2 do uchwały,
b) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą, oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją - na druku
stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały,
2) w przypadku ubiegania się o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:
a) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - na druku
stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały,
b) oświadczenia o wysokości przewidzianych kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników
w związku z nową inwestycją, obejmujących koszty pracy brutto pracowników powiększone
o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem - na druku stanowiącym
załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Załącznik do dokumentów wymienionych w ust. 1 stanowi:
1) w przypadku podatników, o których mowa w art. 6 ust. 9 oraz art. 9 ust. 1 ustawy - kopia deklaracji
na podatek od nieruchomości lub deklaracji na podatek od środków transportowych sporządzonej
według wzorów określonych w uchwale Nr XII/171/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22
listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 142, poz. 2341) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 205, poz. 1484), złożonej organowi podatkowemu w terminach określonych w art. 6 ust.
9 pkt 1 i art. 9 ust. 6 pkt. 1 ustawy,
2) w przypadku podatników, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy - kopia informacji w sprawie
podatku od nieruchomości sporządzonej według wzoru określonego w uchwale Nr XII/171/2007
Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 142, poz. 2341), złożonej
organowi podatkowemu w terminie określonym w art. 6 ust. 6 ustawy.
§ 4. 1. Pracownik na stanowisku wymiaru podatku Wydziału Budżetowo-Finansowego Urzędu Miasta
w ramach czynności sprawdzających dokonuje weryfikacji złożonych przez podatnika dokumentów,
o których mowa w § 3, jednocześnie bada czy przed rozpoczęciem inwestycji podatnik dokonał zgłoszenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 uchwały oraz czy spełnił warunki określone w § 5 ust. 1 uchwały.
2. Jeżeli pracownik na stanowisku wymiaru podatku Wydziału Budżetowo-Finansowego pozytywnie
oceni skorzystanie ze zwolnienia przez podatnika, przekazuje sprawę do zatwierdzenia odpowiednio:
Naczelnikowi Wydziału Budżetowo-Finansowego, Skarbnikowi Miasta i Prezydentowi Miasta.
3. Pozytywna ocena organu podatkowego oznacza:
1) w przypadku podatników zobowiązanych do składania deklaracji na podatek od nieruchomości lub
deklaracji na podatek od środków transportowych - przyjęcie, iż podatnik prawidłowo określił
opodatkowania w deklaracji
i dokonał samoobliczenia podatku na dany rok,
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2) w przypadku podatników zobowiązanych do składania informacji w sprawie podatku od
nieruchomości - wydanie rozstrzygnięcia dotyczacego wymiaru podatku na dany rok, z uwzględnieniem
przysługującego podatnikowi zwolnienia.
4. Negatywna ocena organu podatkowego oznacza:

3. Pozytywna ocena organu podatkowego oznacza:
1) w przypadku podatników zobowiązanych do składania deklaracji na podatek od nieruchomości lub
deklaracji na podatek od środków transportowych - przyjęcie, iż podatnik prawidłowo określił
podstawę opodatkowania w deklaracji i dokonał samoobliczenia podatku na dany rok,
2) w przypadku podatników zobowiązanych do składania informacji w sprawie podatku od
nieruchomości - wydanie rozstrzygnięcia dotyczacego wymiaru podatku na dany rok, z uwzględnieniem
przysługującego podatnikowi zwolnienia.
4. Negatywna ocena organu podatkowego oznacza:
1) w przypadku podatników zobowiązanych do składania deklaracji na podatek od nieruchomości lub
deklaracji na podatek od środków transportowych podjęcie następujących czynności:
a) organ podatkowy wzywa podatnika do uzupełnienia wniosku, okazania i złożenia dokumentów,
złożenia wyjaśnień. Jeśli w toku dodatkowych czynności sprawdzających zostanie potwierdzone
prawidłowe skorzystanie ze zwolnienia przez podatnika, organ podatkowy również po
ewentualnym skorygowaniu deklaracji podatkowej przez podatnika na wezwanie, przyjmuje, iż
podatnik prawidłowo określił podstawę opodatkowania w deklaracji i dokonał samoobliczenia
podatku, natomiast w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy braku podstaw do
zastosowania przez podatnika zwolnienia, następuje w zależności od poczynionych ustaleń stanu
faktycznego, wskazujących na brak zgodności z przedstawionymi dokumentami:
- weryfikacja złożonej deklaracji w ramach kontroli podatkowej lub
- wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania
podatkowego na dany rok, potem wydanie decyzji określającej wysokoś ć zobowiązania
podatkowego.,

§ 5 . Pracownik na stanowisku wymiaru podatków Wydziału Budżetowo-Finansowego przekazuje
Naczelnikowi Wydziału Budżetowo-Finansowego sprawozdanie o zwolnieniach, z których prawidłowo
skorzystali podatnicy na podstawie uchwały celem ujęcia ich w sprawozdaniu o udzieleniu pomocy
publicznej w terminie 20 dni od udzielenia pomocy, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 952).
§ 6 . Organ podatkowy w następstwie stwierdzenia prawidłowego skorzystania przez podatnika ze
zwolnienia, monitoruje spełnienie warunków uprawniających do zwolnienia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 220, poz. 1601, N
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458
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