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Protokół zesołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna

z przeprowadzonej kontroli umorzeń i odroczeń podatków za 2020 rok
Kontroli dokonał zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:
L Adam Grzegorzewski
2. Ignacy Golęhiowski
Na

podstawie

rocznego

planu

pracy

Komisji

Rewizyjnej

podjętego

uchwalą

Nr 339/VIII/24/2021 podczas obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w

dniu

24 lutego 202 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę umorzeń i odroczeń podatków za

rok 2020.
Komisja po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją. a także po zlożeniu wyjaśnień przez
Kierownika Wydziału Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Agnieszkę Sohieraj
i Kierownika Referatu Podatkowego Katarzynę lgnaczak stwierdzila. że prawidłowo
realizowano udzielania umorzeń, odraczania terminu spłaty i rozkładania spłaty na raty za rok
2020.
Uzasadnienie:
W 2020 roku wplyneło 37 wniosków w sprawie

o odroczenie, rozłożenie na raty lub

umorzenie podatku od nieruchomości i opiay za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pozytywnie lozpatrzono II wniosków Aby otrzymać powyższe odroczenie. rozłożenie na
raty lub umorzenie, wnioskodawca musi wykazać ważny interes podatnika (stan zdrowia,
utrata pracy. trudna sytuacja finansowa) lub interes publiczny, zgodnie z przepisami art. 67 a
I ustawy z dnia 29 sierpnia I 997r. Ordynacja podatkowa. Wnioski są rozpatrywane pod
względem formalnym. a następnie

przekazywane do komisji powolanej Zarządzeniem Nr

48!ylIli”20 19 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 7 lutego 2019 r., która wydąje
opinie o charakterze doradczym. w której skład wchodzą pracownicy Urzędu i jednostek
organizacyjnych gminy.

Komisja przeprowadza wszechstronną analizę dostarczonych

dokumentów, oświadczeń i wydaje opinię.
Zespół kontrotny zapoznał się z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie podatków lub opiat.
udzielonych ulg. odroczeń, umorzeń lub rozłożonych spłat na raty w kwocie przewyższającej

lącznie
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości z mocy uchwał\ Rady Miejskiej. która stanowi
pomoc publiczną

mąjącą

na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa

członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Sekcją 3.! Komunikatu Komisji Europejskiej:
tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COyID-19 udzielono I osobie prawnej i 4 osobom fizycznym.
W 2020 roku również udzielono w ramach pomocy dc miniinis 7 osobom fizycznym
i 2 jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej (pomoc dc minin]is to
specjalny rodzaj pomocy, udzielanej przez państwo podmiotom gospodarczym. która ze
względu na swoją formę nie musi zostać zgłoszona Komisji Europejskiej. Nazwa pochodzi od
lacińskiego dc minimis non curat ic. czyli ..prawo nie troszczy się o drobiazgi”, ponieważ z

założenia ten rodzaj pomocy jest na tyle drobny, że nie powoduje ingerencji w rynek. która
prowadzilab do naruszenia konkurencji. Ten rodząj pomocy zazycząj przeznaczony jest na
pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, zakupów usług
doradczych i szkoleniowych, uzyskania finansowego wsparcia pomostowego czy też
adaptacją budynkó\\. pomieszczeń oraz miejsc pracy. w których odhywa się szkolenie).
Pomocy w rolnictwie innej niż pomoc dc minimis udzielono 72 osobom Uzycznym
i ł jednostce organizac\jnej. była związana ze zwrotem podatku akcyzowego

za\\ artego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wynika z ustawy z dnia
10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartcgo w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego dn produkcji rolnej (tj. DztI. 2019 poz. 2188).
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