Załącznik nr 1do „Programu pomocy de minimis dla
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących
nowe miejsca pracy”

WNIOSEK
O UDZIELENIE ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. Dane podstawowe

Pełna nazwa
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi)

Status prawny (wybrać właściwa formę)
□ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
□ spółka cywilna1
□ spółka jawna
□ spółdzielnia
□ przedsiębiorstwo państwowe
□ jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Skarbu Państwa
□ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada jednostka samorządu
terytorialnego
□ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego,
państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna jest podmiotem dominującym
□ inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
□ jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa
□ spółka akcyjna, w której 100% udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego
□ spółka akcyjna, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub
samorządowa jednostka organizacyjna jest podmiotem dominującym
□ inna spółka akcyjna
□ inny (określić jaki): ……………………………………………………………………………..
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
REGON
Numer w rejestrze
Adres siedziby
(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)
Adres do korespondencji
(podać tyko w przypadku, gdy jest różny od adresu
siedziby)
Telefon (wraz z numerem kierunkowym)
Adres poczty elektronicznej (e-mail)

1
W przypadku spółek cywilnych wniosek o udzielenie zwolnienia musi zostać złożony przez wszystkich wspólników. Wniosek
musi być podpisany przez wszystkich wspólników. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty rejestrowe oraz umowa spółki.

2. Dane dotyczące inwestycji.

Opis inwestycji

Dane geodezyjne
nieruchomości, na której
realizowana jest nowa
inwestycja (nr obrębów
i działek, adres)
Powierzchnia użytkowa
nowej inwestycji, a w
przypadku gdy nową
inwestycją są wyłącznie
budowle ich wartość
Lp.

Rodzaj kosztów

Wartość (zł)

Zestawienie poniesionych
nakładów inwestycyjnych

3. Załączniki:
□ dokument rejestrowy (wpis do ewidencji lub aktualny wypis z KRS)
□ zaświadczenie o nadaniu REGON
□ potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdań finansowych lub zeznań podatkowych PIT za rok
poprzedzający
□ dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową nowej inwestycji lub jej wartość (np. projekt budowlany, kopia
ewidencji środków trwałych)
□ pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokument równorzędny potwierdzający zakończenie
inwestycji
□ potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych nakładów
□ zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
□ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielana na warunkach określonych
w Rozporządzeniu KE (UE) nr 1407/2013z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.)

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Kwota wsparcia publicznego otrzymanego przez
wnioskodawcę w okresie ostatnich 3 lat

PLN

EUR

Rodzaj działalności wg klasyfikacji PKD

Liczba pracowników

Wielkość przychodów w dwóch ostatnich latach
poprzedzających bieżący rok obrotowy

Rok 20…. - ………………………….PLN
Rok 20…. - ………………………….PLN

Dochód (znak „+” lub strata (znak „-” w dwóch
ostatnich latach poprzedzających bieżący rok obrotowy

Rok 20…. - ………………………….PLN
Rok 20…. - ………………………….PLN

Struktura przychodów ze sprzedaży
Lp.
Nazwa grupy wyrobów lub
usług
1.

Symbol PKWiU

Rynek krajowy
(tys. zł)

Rynek UE
(tys. zł)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Struktura przedsiębiorcy
Lp.
Firma lub imię i nazwisko
udziałowca
1.

Siedziba i adres

Udział w kapitale
(w procentach)

2.
3.
4.
5.
6.

…………………………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej)

