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Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami);
 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 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. 568);
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z
2020 r., poz. 695);
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ODSTĄPIENIE od dochodzenia należności
cywilnoprawnych przypadających jst
Normalnie

W okresie zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii

•

•

Organ stanowiący jst może, w drodze
uchwały, postanowić o niedochodzeniu
należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających jednostce samorządu
terytorialnego lub jej jednostkom
organizacyjnym, których kwota wraz z
odsetkami nie przekracza 100 zł, a w
przypadku należności z tytułu
rekompensaty, o której mowa w art. 10
ust. 1 pkt 1ustawy o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych - jeżeli jej kwota jest równa
świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu
tej ustawy albo większa od tego
świadczenia.

Organ stanowiący jst może, w drodze
uchwały, postanowić o
niedochodzeniu należności o
charakterze cywilnoprawnym
przypadających jednostce samorządu
terytorialnego lub jej jednostkom
organizacyjnym, w stosunku do
podmiotów, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19 i które złożą
wniosek o odstąpienie od
dochodzenia należności.
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ODSTĄPIENIE od dochodzenia należności
cywilnoprawnych przypadających jst
W okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii:
 Do czasu podjęcia uchwały wójt, burmistrz, prezydent miasta,
zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o
odstąpieniu od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu
oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie
przypadających jst za okres stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, na wniosek podmiotu, którego płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19.
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ULGI w spłacie należności cywilnoprawnych jst
• Do czasu określenia przez organ stanowiący jst ulg,
dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie
przypadających za okres zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii jst, należności te mogą być
umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone
lub płatność tych należności może zostać rozłożona
na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
zarząd powiatu albo zarząd województwa.
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ULGI w spłacie należności cywilnoprawnych
Skarbu Państwa
• Należności pieniężne z tytułu gospodarowania
nieruchomościami, przypadające Skarbowi Państwa,
z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę
lub użytkowanie, przypadające za okres stanu
epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być
umarzane w całości albo w części lub ich spłata może
być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę
lub prezydenta miasta na prawach powiatu,
wykonujących zadania z zakresu administracji
rządowej, bez zgody wojewody.
7

ODSTĄPIENIE od dochodzenia należności
cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa
• Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia
należności z tytułu oddania nieruchomości Skarbu
Państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, na
wniosek podmiotu, którego płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.
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Pomoc publiczna
• Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty oraz
odstąpienie od dochodzenia należności Skarbu
Państwa, za okres stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, stanowi pomoc publiczną,
mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce, 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) (Dz. Urz. UE C 91I z
20.03.2020, str. 1).
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Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce
• Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce ǂ pomoc de
minimis.
• Limit pomocy wynikającej z Tymczasowych ram jest
całkowicie osobny w stosunku do pomocy de
minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej
pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do
otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na
celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce.
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Warunki dopuszczalności pomocy publicznej mającej na celu
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce:

• Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie
spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia KE nr 651/2014;
• Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia
2020 r.
• Wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną
pomocą udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1
Tymczasowych ram, kwoty 800.000 EUR na
przedsiębiorstwo.
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Roczna opłata przekształceniowa
• Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o
przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139 ze
zmianami) wprowadziła nowy termin opłaty
przekształceniowej należnej za rok 2020 do
dnia 30 czerwca 2020 r.
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NALEŻNOŚCI PODATKOWE
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości
• Rada gminy może wprowadzić, w drodze
uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z
podatku od nieruchomości: gruntów,
budynków i budowli związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej,
wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości
• § 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom,
których dotyczy zakaz/ograniczenie prowadzenia działalności
gospodarczej, prowadzonej na terenie Gminy ………………, związane ze
skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.
• Uchwałą rada gminy może przyznać zwolnienie tylko przedsiębiorcom, na
których nałożono zakaz prowadzenia działalności (np. zakłady fryzjerskie,
kosmetyczne) lub tylko ograniczono działalność (przede wszystkim
restauratorzy, hotelarze, ale praktycznie wszyscy przedsiębiorcy). Można
też w jednej uchwale zawrzeć zwolnienie i dla tych przedsiębiorców, u
których nastąpił zakaz prowadzenia działalności i jej ograniczenie. Rada
gminy może też wskazać inną grupę docelową. Ważne, aby jak chce
ustawodawca, zwolnienie było dedykowane wskazanym (wybranym) a nie
wszystkim przedsiębiorcom.
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości
§ 2. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa
w § 1 uchwały dotyczy gruntów, budynków i budowli, za które
ciąży obowiązek podatkowy od 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 lutego 2020r.
 W uchwale można zastrzec, że zwolnienie dedykowane jest
tylko tym przedsiębiorcom, którzy nie posiadali zaległości: „z
zastrzeżeniem że nie posiadają zaległości w podatku od
nieruchomości do końca lutego 2020r.”.
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości
2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży
towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako
stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających 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.
 W uchwale warto zdefiniować co dla potrzeb zwolnienia z podatku znaczy
pojęcie „spadek obrotów gospodarczych”. Określenie takiej definicji
zapobiegnie nadużyciom i nieporozumieniom, bo każdy z podatników
„spadek obrotów gospodarczych” może rozumieć inaczej.
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości
3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, w przypadku spadku
obrotów o:
1)co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty
podatku od nieruchomości,
2)co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 100%
kwoty podatku od nieruchomości,
- za okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego
albo stanu epidemii.
• W uchwale można dookreślić jaka wartość spadku obrotów
kwalifikuje do jakiego zwolnienia, np.: „co najmniej 30% może być przyznane w wysokości 50% kwoty podatku od
nieruchomości”.
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości
§ 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w §
1 uchwały dotyczy okresu objętego zakazem prowadzenia
działalności.
• Ustawodawca dał radnym kompetencje do zwolnienia za część
roku 2020. Przy czym część tę, okres zwolnienia, określa rada
gminy. W proponowanym przykładzie zwolnienie dotyczy tylko
okresu objętego zakazem prowadzenia działalności. Można też
objąć zwolnieniem cały okres obowiązywania stanu zagrożenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii. Można też wskazać
konkretne miesiące, za które przysługuje zwolnienie. Nie
można zwolnieniem objąć całego roku 2020.
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości
§ 3. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, jest
złożenie przez podatnika:
1) formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
• Formularze załączone do uchwały, nie są wzorami sformalizowanymi.
Każda z gmin ma prawo dostosować formularz do swoich warunków
zwolnienia.
• Ważne, aby formularze zawierały tylko niezbędne do udzielenia zwolnienia
informacje.
• Sugeruję, aby Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19, był odwzorowaniem wzoru formularza opracowanego przez
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na potrzeby wskazanego
zwolnienia.
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości
§ 5. Zgłoszenia, o którym mowa w § 3 uchwały należy dokonać nie później niż
do dnia 30 września 2020 r.
• Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce, może być udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.
Dlatego najpóźniej złożenie zgłoszenia może nastąpić 31 grudnia 2020 r.
• Wyznaczając termin zgłoszenia zwolnienia rada gminy powinna wziąć pod
uwagę kalendarz dochodzenia zaległości podatkowych. Im szybciej organ
podatkowy poweźmie wiadomość o chęci skorzystania ze zwolnienia przez
podatnika, tym mniej będzie sytuacji konfliktowych w gminie,
wynikających z doręczenia upomnienia lub wystawienia tytułu
wykonawczego na zaległość podatnikowi, który zamierzał skorzystać ze
zwolnienia.
• Termin wskazany w tym przepisie jest tylko i wyłącznie w gestii rady gminy.
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości
• Podatnik osoba prawna oraz jednostka nie
posiadająca osobowości prawnej, korzystając
ze zwolnienia z podatku od nieruchomości,
zobowiązana jest złożyć korektę deklaracji na
podatek od nieruchomości za 2020 r.
• Potwierdzeniem korzystania ze zwolnienia dla
podatnika osoby fizycznej, będzie decyzja
organu podatkowego, zmieniająca decyzję
wymiarową.
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Przedłużenie terminu płatności rat podatku od
nieruchomości
• 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.
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Przedłużenie terminu płatności rat podatku od
nieruchomości
§ 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 lub ograniczenie działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie Gminy
………………, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.
• Rada gminy może przedłużyć termin płatności maksymalnie do 30 września 2020 r. To
oznacza, że może również wskazać inny ustalony przez siebie termin, nie późniejszy niż 30
września 2020 r.
• Rada gminy może wskazać, wybrać grupy przedsiębiorców, którym przesuwa termin
płatności. Nie mogą to być jednak przedsiębiorcy wymienieni z nazwy. Można natomiast
odnieść się do rodzaju prowadzonej działalności, czy wskazać na działalności o określonych
numerach PKD. Można na przykład ulgę ograniczyć – tak jak w projekcie uchwały - do
przedsiębiorców, „których dotyczy zakaz prowadzenia lub ograniczenie działalności
gospodarczej, prowadzonej na terenie Gminy ………………, związany ze skutkami epidemii
COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych”.
• Ważne, aby ze zwolnienia mogli skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.
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Przedłużenie terminu płatności rat podatku od
nieruchomości
§ 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 lutego 2020r.

• Aby pomoc trafiła do właściwej grupy docelowej, rada gminy
może zastrzec, że przesunięcie terminu płatności dotyczy
przedsiębiorców, którzy „nie posiadają zaległości w podatku
od nieruchomości do końca lutego 2020 r.”. Chodzi o to, aby z
prawa przesunięcia terminu skorzystali ci przedsiębiorcy,
których trudności z zapłatą podatku wynikają z ogłoszonego
stanu epidemii, a nie notoryczni dłużnicy.
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Przedłużenie terminu płatności rat podatku od
nieruchomości
§ 3. Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości jest złożenie przez podatnika:
1) formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
• O tym czy przedsiębiorca skorzysta z prawa przedłużonego terminu
płatności rat podatkowych, decyduje on sam. Jego wola będzie wyrażona
w zapisach formularza zgłoszenia.
• Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości stanowi
pomoc publiczną, dlatego niezbędny jest formularza informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
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Pomoc publiczna
• Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz
przesunięcie terminu płatności podatku od
nieruchomości za m-ce kwiecień, maj i czerwiec 2020
r., za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, stanowi pomoc publiczną, mającą na
celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce, 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) (Dz. Urz. UE C 91I z
20.03.2020, str. 1).
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Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce
• Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce ǂ pomoc de
minimis.
• Limit pomocy wynikającej z Tymczasowych ram jest
całkowicie osobny w stosunku do pomocy de
minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej
pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do
otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na
celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce.
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Warunki dopuszczalności pomocy publicznej mającej na celu
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce:

• Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie
spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia KE nr 651/2014;
• Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia
2020 r.
• Wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną
pomocą udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1
Tymczasowych ram, kwoty 800.000 EUR na
przedsiębiorstwo.
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Przesunięcie terminu płatności uchwałą rady czy odroczenie terminu
płatności podatku (zaległości podatkowej) indywidualną decyzją wójta
(burmistrza, prezydenta miasta)?
Z uchwały rady gminy

Na wniosek przedsiębiorcy

Jakiego podatku dotyczy?

Tylko podatek od nieruchomości.

Wszystkie podatki i opłaty lokalne, do których ma zastosowanie
Ordynacja podatkowa.

Dla kogo odroczenie?

Dla wszystkich przedsiębiorców, którzy spełniają warunki
zawarte w uchwale

Dla przedsiębiorcy, który złożył wniosek i zaistniał u niego ważny interes
podatnika lub interes publiczny

Jaki termin odroczenia?

Wszyscy przedsiębiorcy spełniający warunki zawarte w
uchwale mają taki sam termin.

Odroczony termin zależy od decyzji organu podatkowego; może być taki
sam dla wszystkich wnioskodawców, ale nie musi;

Warunki pomocy
publicznej

Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce – warunki pomocy:
1.przedsiębiorca na dzień 31.12.2019 r. nie spełniał
kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej
sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr
651/2014;
2.pomoc będzie udzielana nie później niż do 31.12.2020 r.;
3.wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomocą
udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty
800.000 EUR na przedsiębiorstwo;

A. Pomoc de minimis:
Zgodnie z przepisami nie może ona przekroczyć 200 tys. euro brutto w
ciągu trzech kolejnych lat. Co ważne, w przypadku firm z sektora
transportu drogowego towarów limit ten został zmniejszony i wynosi 100
tys. euro

Czy istnieje konieczność
wydania decyzji?

Nie, chyba że przedsiębiorca rozlicza się na zasadach osób
fizycznych (decyzja wymiarowa)

Tak

Dodatkowe opłaty w
związku z odroczeniem
terminu płatności

Nie ma dodatkowych opłat

Opłata prolongacyjna, o ile rada gminy podjęła stosowną uchwałę.

B. Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
gospodarce – warunki pomocy:
1.przedsiębiorca na dzień 31.12.2019 r. nie spełniał kryteriów
przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2
pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014;
2.pomoc będzie udzielana nie później niż do 31.12.2020 r.;
3.wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzielaną
zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty 800.000 EUR na
przedsiębiorstwo;
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Opłata prolongacyjna
• Jeśli obowiązuje w gminie opłata prolongacyjna, a w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, gmina chciałaby od niej odstąpić, to:
1) można uchylić uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej LUB
2) można dokonać nowelizacji uchwały w sprawie opłaty
prolongacyjnej, wprowadzając do niej np. zapis: „Opłaty
prolongacyjnej, o której mowa w § 1 nie nalicza się w
sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii.”.
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W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów
procesowych i sądowych w:
•
•
•
•
•
•
•

postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
postępowaniach egzekucyjnych,
postępowaniach karnych,
postępowaniach karnych skarbowych,
postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
postępowaniach administracyjnych,
postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa,
• kontrolach celno-skarbowych,
• postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy o grach
hazardowych,
• innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
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Jakie działania organu podatkowego są w pełni uzasadnione w
okresie zagrożenia epidemicznego albo w okresie epidemii?

• W okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19, organ lub
podmiot może z urzędu wydać odpowiednio
decyzję w całości uwzględniającą żądanie
strony lub uczestnika postępowania,
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać
interpretację indywidualną.
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Bezczynność organów podatkowych
• Przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku
organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio
postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony
lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy
w terminie nie stosuje się.
• Organom lub podmiotom prowadzącym
odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie
wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich
sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie
rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami
prawa.
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Egzekucja administracyjna w okresie zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii
• Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia,
wstrzymać administracyjne postępowania
egzekucyjne należności pieniężnych, określając w
szczególności zakres terytorialny wstrzymania tych
postępowań oraz okres, na który następuje to
wstrzymanie, mając na względzie okres
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i
stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki
nimi wywołane.
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Egzekucja administracyjna w okresie zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii
• Brak przeszkód natury prawnej do wystawienia
upomnienia;
• Brak przeszkód natury prawnej do wystawienia tytułu
wykonawczego;
• Zawieszone terminy procesowe w postępowaniu
egzekucyjnym, np. termin do wniesienia zarzutów;
• Windykując zaległości zwrócić szczególną uwagę na
wykonalność decyzji, której dotyczy zaległość.
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Zapraszamy do zadawania pytań

Nowe rozwiązania w zakresie dochodów
gmin i powiatów w dobie COVID-19
Hanna Kmieciak
specjalista w zakresie dochodów JST

