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WNIOSEK O UDZI'ELENIE YJASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik nr l do zarządzenia Nr .
Prezesa RIO w Kielcach z dnia roku

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U z 2001, Nr 55, poz. 577 z późno zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODAWCY
B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

5. samorządowe jednostki organizacyjne 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
(w tym samorządowe osoby prawne) ( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)~------------------------------------------------------ -

X l. jednostka samorządu terytorialnego

4. związek, stowarzyszenie powiatów

Gmina Miejscowość

Nazwa pełna
Gmina Górno

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat

Górno

Kod pocztowy

Górnokielecki

Ulica Nr domu Nr lokalu

169

Poczta

26-008 Górno

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)

Art. 48 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
. przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w .
związku z COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. l086)
§ 3 ust.J pkt 10 załącznika nr 36 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019r. poz.1393 z późno zm.)



C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYTANIA (PYT AŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

Wójt Gminy zwolnił z podatku od nieruchomości osobę fizyczną (przedsiębiorcę) na kwotę 5437,00 zł w związku z
podjętą uchwałą Rady Gminy Górno Nr XX1187/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r. o zwolnienu z podatku od
nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie osoby fizycznej dotyczy
solidarnego zobowiązania podatników (małżonków) do zapłaty podatku od nieruchomości, gdzie jednemu z małżonków
będącemu przedsiębiorcą zastosowano zwolnienie na kwotę 5437,00 zł, a drugiemu nie będącemu przedsiębiorcą
umorzono zaległośc podatkową w kwocie 4957,00 zł z tego samego zobowiązania. Różnica między kwotą zwolnienia a
umorzenia została wpłacona przez zobowiązanego. Faktyczna kwota utraconego dochodu gminy to kwota umorzenia
4957,00 zł, którą wykazano w sprawozdaniu Rb 27S i Rb PDP za 2020r. w kolumnie "Skutki decyzji wydanych przez
organ podatkowy ... - umorzenie zaległości podatkowych"

Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego wyżej

Czy skutki dotyczące ulg l zwolnień w podatku od nieruchomości w sprawozdaniach Rb PDP
i RB 27 S za 2020r. należy wykazać w kolumnie: "Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za
okres sprawozdawczy ..." czy w kolumnie umorzenie zaległości podatkowych?

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części C.

W ZWIązku z faktem, IŻ umorzerne I zwo nieme z podatku od nieruchomości dotyczy solidamego zobowiązania
podatników kwoty zwolnienia 5437,00 zł nie wykazano w sprawozdaniach RB 27S i RB PDP. Różnica między kwotą
umorzenia 4957,00 zł a zwolnienia 5437,00 zł została wpłacona przez zobowiązanego.
W związku z powyższym faktycznie utraconym przez gminę dochodem jest kwota umorzenia 4957,00 zł i ta kwota
została wykazana w ww. sprawozdaniach w kolumnie" Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy ... - umorzenie
zaległości podatkowych"

Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej
Przemysław Łysak
Wójt Gminy Górno

01.04.2021r.
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