ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA

Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ
W FORMIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. Data zgłoszenia:

2. Organ podatkowy, któremu dokonywane jest
zgłoszenie: BURMISTRZ BIAŁOGARDU
3. Nazwa przedsiębiorstwa (firma lub imię i nazwisko):

4. Adres siedziby
przedsiębiorstwa:

5. Numer identyfikacyjny REGON:

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

6. Numer identyfikacji podatkowej NIP:
7. Numer KRS:

8. Klasa rodzaju podstawowej działalności według 9. Forma prawna przedsiębiorstwa:
Polskiej Klasyfikacji Działalności (rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) –
(Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.):

10. Wielkość przedsiębiorstwa według kryteriów, o których mowa w załączniku I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)1)
(postawić znak „x” we właściwej kratce):
1)  mikroprzedsiębiorstwo
2)  małe przedsiębiorstwo
3)  średnie przedsiębiorstwo
11. Inwestycja początkowa polega na (postawić znak „x” we właściwej kratce):
1)  założeniu nowego zakładu,
2)  zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,
3)  dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie,
4)  zasadniczej zmianie dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
12. Opis projektu inwestycyjnego:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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13. Termin rozpoczęcia inwestycji liczony od dnia dokonania zgłoszenia:

14. Termin zakończenia inwestycji liczony od dnia dokonania zgłoszenia:
15. Harmonogram realizacji inwestycji: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
16. Lokalizacja inwestycji: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
17. Regionalna pomoc inwestycyjna powinna być obliczona w odniesieniu do (postawić znak „x”
we właściwej kratce):
1)  kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
2)  szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie
inwestycji początkowej, obliczonych za okres dwóch lat albo
3)  połączenia kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2, nieprzekraczających kosztów określonych
w pkt 1 lub 2, w zależności od tego, który z kosztów jest wyższy.
18. Wykaz kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego (wypełnić, jeżeli w polu 17
postawiono znak „x” w kratce w pkt 1 lub 1-3) 2(suma pkt 1+2+3+4)……………………………
1) cena nabycia prawa własności gruntów
lub prawa ich wieczystego użytkowania ………………………………………………………
2) cena nabycia albo koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych
(suma lit. a i b):………………………………………………………………………………….
a) budowli i budynków (w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego)………………………………………………………………
b) wyposażenia budowli i budynków wymienionych w lit. a
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej ………,……….,w tym:
- maszyn i urządzeń, w tym systemów
i sieci teleinformatycznych ……………………………………………………………….
- środków transportu ……………………………….……………………………………….
- narzędzi, przyrządów i aparatury ………………………………………………………….
- wyposażenia technicznego do prac biurowych
- innego wyposażenia …………………………..……………………………………………
- urządzeń infrastruktury technicznej………………………,…………….,w tym:
- - dróg …………………………………………………………………………………….
- - znajdujących się pod ziemią, na ziemi albo
nad ziemią przewodów, urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych ………………………………………………………
- infrastruktury telekomunikacyjnej ………………………,……………….,w tym:
- - urządzeń telekomunikacyjnych ( oprócz
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) ………………………………………….
- - linii, kanalizacji kablowych, słupów, wież,
masztów, kabli, przewodów oraz osprzętu,
wykorzystywanych do zapewnienia telekomunikacji ……………………………….
3) cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, know-how, inna własność
intelektualna) 3)………………………………………………………………………………..
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4) koszty związane z dzierżawą, (najmem) rzeczowych aktywów trwałych4):
…………………………………………………………………………………………………….
19. Planowany wzrost netto liczby pracowników w zakładzie w porównaniu ze średnią
z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia (wypełnić, jeżeli w polu 17 postawiono znak
„x” w kratce w pkt 2 lub 1-3)5):

20. Koszty wynagrodzenia – całkowite koszty, jakie beneficjent pomocy faktycznie poniesie
z tytułu zatrudnienia, na które składają się w okresie dwóch lat wynagrodzenie brutto przed
opodatkowaniem, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty opieki nad
dziećmi i rodzicami (wypełnić, jeżeli w polu 17 postawiono znak „x” w kratce w pkt 2 lub 1-3:

21.Wysokość wkładu finansowego wnoszonego przez beneficjenta pomocy (co najmniej 25%
kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł
finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych): ………………………………
………………………………………………………………………………………………………

22. Oświadczam, że beneficjent nie zalega z zapłatą wobec Miasta Białogard zobowiązań
podatkowych oraz innych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym.
……………..……………………..
(podpis beneficjenta)
23. Potwierdzam, że beneficjent nie dokonał przeniesienia 6) do zakładu, w którym ma zostać
dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu 2 lat
poprzedzających złożenie wniosku o pomoc.
Beneficjent zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres 2 lat od zakończenia
inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc.
……………..……………………..
(podpis beneficjenta)
24. Data dokonania zgłoszenia (wypełnia organ 25 Podpis beneficjenta
podatkowy):
1)

Kryteria zaliczenia do małych i średnich przedsiębiorstw:
1) mikroprzedsiębiorstwo:
- zatrudnienie mniej niż 10 pracowników,
- roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,
2) małe przedsiębiorstwo:
- zatrudnienie mniej niż 50 pracowników,
- roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR,
3) średnie przedsiębiorstwo:
- zatrudnienie mniej niż 250 pracowników,
- roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
2)
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia.
3)
Jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
1) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
2) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.),
3) są nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
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4) zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc będą związane z projektem,
na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata.
4)
Jeżeli:
1) dzierżawa ( najem) gruntów i budynków trwa przez okres co najmniej trzech lat począwszy od
przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego,
2) dzierżawa (najem) instalacji lub maszyn ma formę leazingu finansowego i obejmuje obowiązek
zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.
5)
Obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat od zakończenia prac oraz utrzymanie każdego miejsca
pracy utworzonego dzięki inwestycji przez okres co najmniej 3 lat od dnia pierwszego obsadzenia
stanowiska.
6)
Przeniesienie tej samej lub podobnej działalności, o której mowa w art. 2 pkt 50 rozporządzenia
Komisji UE nr 651/2014, lub jej części z zakładu na terytorium państwa – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zwanego dalej „państwem EOG”, (zakład
pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na
terytorium miasta Białogard (zakład objęty pomocą); przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt
lub usługa w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do
tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów, oraz
w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta na terytorium państwa EOG nastąpiła likwidacja
miejsc pracy związanych z taką sama lub podobną działalnością.

