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Odpowiedź na interpelację z dnia 16.09.2015r.:

Ad.1
W latach 2011 -2013 na terenie miasta Hajnówka obowiązywał program pomocy regionalnej

przyjęty Uchwałą Nr V/24/11 Rady Miasta Hajnówka  w sprawie warunków udzielania zwolnień od
podatku  od  nieruchomości,  stanowiących  regionalną  pomoc  inwestycyjną,  opracowany  na
podstawie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  5  sierpnia  2008r.  w  sprawie  warunków
udzielania  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  oraz  podatku  od  środków  transportowych,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927). Uchwała straciła ważność
z 31.12.2013r.. Termin ten, był uwarunkowany obowiązywaniem przepisów unijnych dotyczących
pomocy regionalnej na lata 2007-2013. 

W powyższym  okresie  żaden  przedsiębiorca  nie  zadeklarował  zamiaru  skorzystania  ze
zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach programu.  

Rok 2014 był rokiem przejściowym,  nowe rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE. C 209/1 z 23.7.2014r.) weszło w życie 1 lipca
2014 roku. Rozporządzenie to, regulujące zasady przyznawania pomocy na lata 2014-2020, było
podstawą opracowania krajowego programu pomocy regionalnej. Rada Ministrów 9 stycznia 2015r.
przyjęła  rozporządzenie w sprawie warunków udzielania  zwolnień z  podatku od nieruchomości
oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na
kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną
infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalna (obwiązuje od 17 lutego 2015r.), na
podstawie którego gminy mogą uchwalać własne programy pomocowe, bez potrzeby ich notyfikacji
w  Komisji  Europejskiej.  Obecnie  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  przygotowuje  projekt  uchwały
wprowadzającej  zwolnienia  w  podatku  od  nieruchomości  w  ramach  regionalnej  pomocy
inwestycyjnej w związku z nową inwestycją, bądź utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z
z inwestycją.

Ad.2
W latach  2013-2015 Burmistrz  Miasta  Hajnówka zastosował  ulgi  w spłacie  zobowiązań

podatkowych w stosunku do 10 przedsiębiorców, działających na terenie miasta Hajnówka. Ulgi w
postaci: odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej, rozłożenia na raty zapłaty zaległości
podatkowej, umorzenia odsetek od zaległości podatkowej oraz umorzenia zaległości podatkowej
przyznane zostały  na podstawie przepisu art. 67a, w związku  z art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz.613 ze zm) w ramach pomocy de minimis, na
zasadach obowiązujących w aktach prawa wspólnotowego dotyczących bezpośrednio pomocy de
minimis.
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