Projekt z dnia 2 września 2020 r.
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia ……….2020 r.
zmieniające 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, pomoc na
infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na
rzecz portów
Na podstawie art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. 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,
pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc
na rzecz portów (Dz.U. z 2019 r. poz. 297) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) potwierdzenie przez beneficjenta, że nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym
ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w
ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązanie się
przez beneficjenta, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od
zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc; w
odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych przed dniem 31 grudnia 2019 r. wszelka
likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością w
jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG, która miała miejsce od 1
stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., nie jest uznawana za przeniesienie, o którym
mowa w § 3 pkt 12a.”;
2)

w § 15 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia
2021 r.”.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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