
       Załącznik do Uchwały Nr 25.XXV.2020 

       Rady Miejskiej w Debrznie 

       z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

 

 

Oświadczenie 

O pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 

 

I.  Dane przedsiębiorcy: 

 

NIP 

 

 

REGON 

 

PESEL  - należy podać jeśli brak 

numeru NIP i REGON 

 

Nazwa ......................................................................................................... 

 

Ulica ……………………………………………………………………… 

 

Numer domu ……………………………………  Numer lokalu ………………………… 

 

Kod pocztowy  ……………………….    Miejscowość   ………………………………..… 

 

Można podać numer telefonu  …………………………   

lub adresu e-mail  ……………………………………………………….    

co ułatwi kontakt w sprawie. 

 

II. Treść oświadczenia: 

Na podstawie przepisów niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie zwolnień  

z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 zwracam się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, gruntów i budynków 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za następujące okresy: 

 

maj 2020 r. 

 

czerwiec 2020 r. 

 

Oświadczam, że przysługuje mi zwolnienie w związku z wystąpieniem nw. okoliczności: 

 

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej z powodu pogorszenia płynności 

finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19. 

  

Zawieszenie działalności gospodarczej nastąpiło z dniem:  

          

         

           

 

 

 



 

 

 

Spadek obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, 

w ujęciu wartościowym nie mniej niż o 25%,obliczony jako stosunek łącznych obrotów  

w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających  

w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia zakończenia stanu epidemii, w porównaniu do 

łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. 

 

Miesiąc 
Obroty gospodarcze w zł 

2019 r. 2020 r. 

   

   

 

 

Spadek obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, 

w ujęciu wartościowym nie mniej niż o 25%,obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie 

wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 

zakończenia stanu epidemii, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. 

 

Miesiąc 2020 r. Obroty gospodarcze 

  

  

 

 

 

…………………………………   ……….………………………………… 
             Data      czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

WAŻNE 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiący załącznik do 

niniejszego wniosku. 

2) Skorygowaną informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (w przypadku 

osób fizycznych) prowadzących działalność gospodarczą lub deklarację na podatek od 

nieruchomości na 2020 r. (w przypadku osób prawnych). 

3) Dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej – spadek obrotów 

gospodarczych (nie dotyczy podmiotów, które zawiesiły prowadzenie działalności 

gospodarczej) na wniosek Urzędu Miejskiego w Debrznie. 

 

 


