
 

Stanowisko Rady Gminy Nadarzyn XXIII.1.2020 

z dnia 3 czerwca 2020r. 

w sprawie przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 

 

Na podstawie § 22 ust. 2 lit. b Statutu Gminy Nadarzyn, Rada Gminy przyjmuje 

stanowisko następującej treści: 

Rada Gminy Nadarzyn stwierdza, że rozwiązania prawne, przewidziane w kolejnych 

specustawach COVID-19, zakładające teoretyczną możliwość zwalniania z podatków przez 

organy stanowiące JST całych grup przedsiębiorców, nie pozostają w pełni adekwatne do 

potrzeb społeczności lokalnej, w ramach których mieszczą się tak skuteczne przeciwdziałanie 

kryzysowi gospodarczemu, jak i jednoczesne zapewnienie odpowiedniego poziomu 

finansowania ważnych zadań publicznych. 

Istnieje bowiem uzasadniona obawa, że podjęcie uchwały w tymże trybie, nie 

umożliwi oceny indywidualnej sytuacji ekonomicznej podatnika. W konsekwencji, z jednej 

strony nie zostanie zapewniona możliwości precyzyjnego adresowania pomocy tam, gdzie jest 

najbardziej potrzebna, z drugiej istnieje ryzyko, że zwolnienie „en bloc” niezasadnie obejmie 

także podmioty w dobrej kondycji finansowej, w tym zwłaszcza międzynarodowe korporacje.  

 Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Nadarzyn, w trosce o zapewnienie 

mechanizmów efektywnego wsparcia, zwraca się do Wójta jako właściwego organu,  

o elastyczne wykorzystanie narzędzi przewidzianych w art. 67a-67b Ordynacji podatkowej, 

obejmujących możliwość udzielania - na wniosek - ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 

Rada Gminy Nadarzyn postuluje, aby rozpatrując konkretne wnioski, w ramach 

badania ustawowych przesłanek ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, 

uwzględniać  

z urzędu i bez zbędnych formalizmów, informacje powszechnie znane, o tym jak szczególnie 

negatywnym gospodarczo, nadzwyczajnym zdarzeniem jest światowa pandemia COVID-19,  

a także następujące czynniki indywidualne: 

1. przedmiot działalności podmiotu ubiegającego się o ulgę, w szczególności czy został 

on objęty dyspozycją kolejnych rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  

 

 



 

2. zaistnienie u wnioskodawcy znacznego spadku przychodów w czasie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, w szczególności z odniesieniem 

do poprzednich miesięcy oraz analogicznych okresów lat ubiegłych, 

3. znaczenie danego podmiotu dla lokalnej gospodarki, w tym poziom dotychczas 

odprowadzanych należności publicznych, a także brak zaległości podatkowych na 

dzień 31.12.2019 r., 

4. liczbę zatrudnianych pracowników, a także okoliczność, na ile przyznanie ulgi 

wpłynie na uniknięcie lub ograniczenie redukcji zatrudnienia, 

5. rokowanie, na ile przyznanie ulgi zapewni przetrwanie wnioskodawcy na rynku. 

 

Rada Gminy Nadarzyn wyraża przekonanie, że uwzględnienie powyższych 

rekomendacji przez Wójta Gminy, pozwoli w sposób należy i adekwatny reagować na 

bieżące potrzeby wspólnoty samorządowej, w zakresie przeciwdziałania ekonomicznym 

skutkom nakładanych przez Rząd ograniczeń gospodarczych.   

 

 

 

 

 


