UCHWAŁA NR XVI/127/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15q w związku z art. 15 zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2020 r., poz.374 ze zm.) oraz Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020r. "Tymczasowe ramy środków
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01)
(Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1461)
Rada Miasta Szczyrk uchwala:
§ 1. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności,
związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.
§ 2. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 uchwały
dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem,
że nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca marca 2020r.
§ 3. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, o której
mowa w Komunikacie Komisji "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 kwietnia 2020r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak
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Uzasadnienie
W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu
działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało
negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców.
Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2020r., poz.374 z późn. zm.).
Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w
kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
W związku z powyższym, proponuje się przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020r. do dnia 30 września 2020r. przedsiębiorcom, których dotyczy
zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów
szczególnych oraz którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku obrotów
gospodarczych w związku z epidemią COVID-19, z zastrzeżeniem nieposiadania zaległości w podatku od
nieruchomości do końca marca 2020r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2019r. poz. 1461, dalej: ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty normatywne, zawierające
przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych - wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia,
chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
Jest to zasada ogólna, przepisy jednak nie przewidują inne uregulowanie wejścia w życie aktu
normatywnego. Wyjątki określone zostały w art.4 ust.2 i 3 oraz w art.5 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Art.5 w.w ustawy stanowi bowiem, iż przepisy art.4
nie wyłączają możliwości nadania aktu normatywnego wstecznej .mocy obowiązującej, jeżeli zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
Należy zauważyć, że rata płatności podatku od nieruchomości dla osób prawnych za miesiąc kwiecień
upływa z dniem 15 kwietnia 2020 r zgodnie z art.6 ust.9 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.2019.poz.1170 z późn.zm.).
Niniejszej uchwale nadano wsteczną moc obowiązującą wyznaczoną na dzień 1 kwietnia 2020r. Pozwoli
to przesunąć ustawową ratę 15 kwietnia 2020r. na 30 września 2020 roku.
Brak nadania wstecznej mocy obowiązującej spowodowałoby iż rata 15 kwietnia 2020 r. stałaby się
zaległością podatkową, co w świetle ogłoszonego stanu epidemii, pogorszyłoby sytuację majątkową
i podatkową podatników.
Wprowadzone przepisy polepszają sytuację prawną adresatów aktu normatywnego w zakresie
przesunięcia terminu płatności podatku od nieruchomości, a zasady demokratycznego państwa prawnego,
określone w art.2 Konstytucji RP - nie stoją temu na przeszkodzie.
Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc publiczną
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