
Załącznik nr 2 
        do Uchwały Nr XVI/156/2020 

        Rady Gminy Krzykosy 

        z dnia 7 maja 2020 r. 
 

 

         

 

………………………………… 
Nazwa (firma) lub imię i nazwisko podatnika 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

Na mocy Uchwały Nr XVI/156/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 7 maja 2020 r. wyrażam 

wolę skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w Uchwale. 

 

1. Przedmioty opodatkowania objęte zakazem/ograniczeniem prowadzenia działalności 

gospodarczej: 

 

Grunty …………………………..………… m2 

Budynki ………………………………….... m2 

Budowle o wartości …………………..…… zł 

 

2. Podatnik jest przedsiębiorcą, którego dotyczy: 

 

 całkowity zakaz 

 

 ograniczenie 

prowadzenia działalności w związku ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający 

z przepisów szczególnych. 

 

3. Odnotowano spadek obrotów gospodarczych w okresie od dnia …………….. do dnia1 

……………………. o: 

 

 co najmniej 30% 

 

 co najmniej 50% 

                                                           
1 Należy podać dowolnie wskazane 2 kolejne miesiące kalendarzowe, przypadające w okresie po dniu 1 stycznia 

2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie zwolnienia, w porównaniu do łącznych 

obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 

30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy 

rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 



 

 

4. Na dzień złożenia niniejszego formularza skorzystano z pomocy rekompensującej  

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w kwocie ……………. 

EURO2. 

 

5. Przedsiębiorstwo: 

 

 na dzień 31.12.2019 r. nie spełniało kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w 

trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia KE nr 651/2014; 

 

 na dzień 31.12.2019 r. spełniało kryteria przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej 

sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia KE nr 651/2014;3 

 

 

 

 

 

…………………………………    …………………………………… 
Miejscowość, data      Podpis podatnika lub osoby reprezentującej  

        podatnika z podaniem imienia i nazwiska 

        oraz stanowiska służbowego 

 

                                                           
2 Wartość pomocy należy podać w kwocie brutto. Kwota pomocy nie może przekroczyć łącznie 800.000,00 EURO 

na przedsiębiorstwo. 
3 Pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 

2 pkt. 18 rozporządzenia KE nr 651/2014, na dzień 31 grudnia 2019 r. 


