
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z  dnia 18 marca 2008 r.

o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

U S T A W A   z dnia 30 kwietnia 2004 r. O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH POMOCY PUBLICZNEJ (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404)

Art. 2.

 Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Europejską;

2) rozporządzeniu Rady - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999

z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu

WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999);

[3) pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych - należy przez to rozumieć pomoc

publiczną, której nie dotyczy obowiązek notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniami Komisji

wydanymi na podstawie art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r.

dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do

niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998), w

szczególności z:

a) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie

zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z

13.01.2001, z późn. zm.),

b) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie

zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002, z późn. zm.),

c) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie

zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i

średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, z późn. zm.),

d) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i
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średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją,

przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 291 z 14.09.2004,

str. 3),

e) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i

średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją,

przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi (Dz. Urz. UE L 1 z 3.01.2004, str. 1;

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 24);]

<3) pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych – należy przez to rozumieć

pomoc publiczną, której nie dotyczy obowiązek notyfikacji, zgodnie z rozporzą-

dzeniami Komisji wydanymi na podstawie art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr

994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu

ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej

pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie

wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312);>

[4) rozporządzeniu o pomocy de minimis - należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji

(WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z

13.01.2001)(1);

4a) rozporządzeniu o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - należy przez to

rozumieć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w

sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady

de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 z 28.10.2004,

str. 4);]

5) pomocy indywidualnej - należy przez to rozumieć pomoc, o której mowa w art. 1 lit. e

rozporządzenia Rady;

6) pomocy indywidualnej na restrukturyzację - należy przez to rozumieć pomoc

indywidualną przewidzianą w planie restrukturyzacyjnym określającym działania mające

na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na

rynku, w szczególności sposób finansowania tych działań, w tym również przez

udzielanie pomocy publicznej;

7) programie pomocowym - należy przez to rozumieć akt normatywny spełniający

przesłanki, o których mowa w art. 1 lit. d rozporządzenia Rady;
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8) pomocy niezgodnej z prawem - należy przez to rozumieć pomoc, o której mowa w art. 1

lit. f rozporządzenia Rady;

9) pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - należy przez to rozumieć pomoc,

o której mowa w art. 1 lit. g rozporządzenia Rady;

[10) pomocy de minimis - należy przez to rozumieć pomoc spełniającą przesłanki, o których

mowa w art. 2 rozporządzenia o pomocy de minimis;

10a) pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - należy przez to rozumieć udzielaną

odpowiednio w rolnictwie albo w rybołówstwie pomoc spełniającą przesłanki, o których

mowa w art. 3 rozporządzenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie;]

<10) pomocy de minimis – należy przez to rozumieć, inną niż pomoc de minimis w

rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc spełniającą przesłanki określone we właściwych

przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis innej niż pomoc

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

10a) pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – należy przez to rozumieć

pomoc spełniającą przesłanki określone w przepisach prawa Unii Europejskiej

dotyczących odpowiednio pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis

w rybołówstwie;>

10b) rolnictwie - należy przez to rozumieć działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem

i obrotem produktami rolnymi, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

dotyczących pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących

działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi;

[10c) rybołówstwie - należy przez to rozumieć działalność związaną z produkcją,

przetwarzaniem i obrotem produktami rybołówstwa, o których mowa w rozporządzeniu

Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji

rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22;

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);]

<10c) rybołówstwie – należy przez to rozumieć działalność związaną z produkcją,

przetwarzaniem i obrotem produktami rybołówstwa, o których mowa w przepisach prawa

Unii Europejskiej dotyczących wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa

i akwakultury;>

11) dniu udzielenia pomocy - należy przez to rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający

się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy

udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu

normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:
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a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji

albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania

rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym,

c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych - w przypadku braku

obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy

- chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

12) podmiocie udzielającym pomocy - należy przez to rozumieć organ administracji

publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej, w

tym przedsiębiorcę publicznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22

września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami

publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych

przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775);

13) wielkości pomocy - należy przez to rozumieć wartość pomocy publicznej wyrażoną w

kwocie pieniężnej lub intensywność pomocy publicznej wyrażoną jako stosunek wartości

pomocy publicznej do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną;

14) (uchylony);

15) notyfikacji - należy przez to rozumieć przekazanie Komisji, zgodnie z art. 88 Traktatu

WE, projektu programu pomocowego, projektu pomocy indywidualnej lub projektu

pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wraz z informacjami niezbędnymi dla oceny

zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem;

16) beneficjencie pomocy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność

gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub

rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,

który otrzymał pomoc publiczną;

17) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której

mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VI

rozdziału 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską[.]<;>

<18) aplikacji SHRIMP – należy przez to rozumieć aplikację informatyczną, pod nazwą

System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej,

służącą do monitorowania pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie

lub rybołówstwie;

19) aplikacji – należy przez to rozumieć aplikację informatyczną służącą do

monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.>
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Art. 5.

1. Przy obliczaniu pomocy de minimis nie wlicza się pomocy publicznej udzielonej w ramach

programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na

restrukturyzację, zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE, pomocy

udzielanej w ramach wyłączeń grupowych, a także pomocy de minimis w rolnictwie lub

rybołówstwie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obliczania pomocy de minimis w rolnictwie lub

rybołówstwie.

3. Podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie

stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

<3a. W przypadku gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż

wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 3,

podmiot udzielający pomocy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu,

wydaje nowe zaświadczenie o pomocy de minimis, w którym wskazuje właściwą

wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.

3b. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio w przypadku pomocy de minimis w

rolnictwie lub rybołówstwie.

3c. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 3, są wydawane z urzędu.>

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, formę i treść zaświadczeń, o których

mowa w ust. 3, oraz terminy lub sposób ich wydawania, biorąc pod uwagę konieczność

zapewnienia przejrzystości informacji o pomocy de minimis i pomocy de minimis w

rolnictwie lub rybołówstwie udzielanej poszczególnym beneficjentom pomocy oraz

monitorowania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie

lub rybołówstwie.

[Art. 32.

1. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi

Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi

właściwemu do spraw rolnictwa, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

zawierających w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach,

formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.

2. W przypadku gdy beneficjent pomocy otrzymał pomoc na podstawie aktu normatywnego, o

którym mowa w art. 6 ust. 2, do sporządzania i przedstawiania sprawozdań, o których
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mowa w ust. 1, są zobowiązane podmioty, które otrzymały od beneficjentów pomocy

deklaracje lub inne dokumenty określające kwoty pomniejszenia świadczeń.

3. Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb

skarbowych i dyrektorzy izb celnych przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za

pośrednictwem ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za

pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje sprawozdania, o

których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska, a

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - za pośrednictwem

marszałków województw.

6. Wojewodowie przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio Prezesowi

Urzędu albo ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

6a. Regionalne instytucje finansujące przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1,

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która następnie przekazuje je Prezesowi

Urzędu za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki.

6b. Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za

pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy.

7. Podmioty niewymienione w ust. 2-6b przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1,

za pośrednictwem organów je nadzorujących, a w przypadku braku takich organów -

bezpośrednio Prezesowi Urzędu albo ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

8. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych w

formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie dostępnej sieci

teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub

rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 32a.

1. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do przedstawienia Prezesowi Urzędu, a w

zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do

spraw rolnictwa, informacji o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym.

2. W przypadku gdy pomoc publiczna jest przewidziana w akcie normatywnym, o którym

mowa w art. 6 ust. 2, do przedstawienia informacji, o której mowa w ust. 1, są

zobowiązane podmioty, które nie otrzymały deklaracji lub innych dokumentów, z których

wynika, że nastąpiło pomniejszenie świadczeń na podstawie tego aktu normatywnego.



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane za okresy i w terminach

określonych dla sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.

4. Przepisy art. 32 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.]

<Art. 32.
1. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania

Prezesowi Urzędu sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc

publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej

pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Sprawozdania zawierają w szczególności

informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przezna-

czeniu udzielonej pomocy.

2. W przypadku gdy pomoc publiczna jest przewidziana w akcie normatywnym, o

którym mowa w art. 6 ust. 2, do sporządzania i przedstawiania:

1) sprawozdań, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane podmioty, które

otrzymały od beneficjentów pomocy deklaracje lub inne dokumenty

określające kwoty pomniejszenia świadczeń na podstawie tego aktu

normatywnego;

2) informacji, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane podmioty, które nie

otrzymały deklaracji lub innych dokumentów, z których wynika, że nastąpiło

pomniejszenie świadczeń na podstawie tego aktu normatywnego.

3. Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb

skarbowych i dyrektorzy izb celnych przekazują sprawozdania albo informacje, o

których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw finansów

publicznych.

4. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania albo informacje, o

których mowa w ust. 1, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje

sprawozdania albo informacje, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra

właściwego do spraw środowiska, a wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i go-

spodarki wodnej – za pośrednictwem marszałków województw.

6. Wojewodowie przekazują sprawozdania albo informacje, o których mowa w ust. 1,

bezpośrednio Prezesowi Urzędu.

7. Regionalne instytucje finansujące przekazują sprawozdania albo informacje, o

których mowa w ust. 1, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która następnie
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przekazuje je Prezesowi Urzędu za pośrednictwem ministra właściwego do spraw

gospodarki.

8. Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania albo informacje, o których mowa

w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy.

9. Podmioty niewymienione w ust. 3-8 przekazują sprawozdania albo informacje, o

których mowa w ust. 1, za pośrednictwem organów je nadzorujących, a w przypadku

braku takich organów – bezpośrednio Prezesowi Urzędu.

10. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez

teletransmisję danych w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w

powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu albo,

z zastrzeżeniem ust. 11, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP udostępnionej w

powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu, a w przy-

padku organów, o których mowa w ust. 3, przez ministra właściwego do spraw

finansów publicznych w wydzielonej sieci resortu finansów.

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów udzielających

pomocy zobowiązanych do przekazywania sprawozdań albo informacji, o których

mowa w ust. 1, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP oraz sposób jej udostępniania,

mając na uwadze konieczność stopniowego wdrażania aplikacji SHRIMP oraz

zapewnienie skuteczności monitorowania pomocy publicznej.

12. Przepisów ust. 3-9 w zakresie pośredniczenia w przekazywaniu sprawozdań i

informacji, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podmiotów udzielających

pomocy zobowiązanych do przekazywania sprawozdań albo informacji, o których

mowa w ust. 1, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

Art. 32a.
1. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdań o udzielonej pomocy

publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej

pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Sprawozdania zawierają w szczególności

informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i

przeznaczeniu udzielonej pomocy.

2. Z zastrzeżeniem ust. 5, do przekazywania sprawozdań i informacji, o których mowa w

ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa przepisy art. 32 ust. 2-9 stosuje się

odpowiednio.
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3. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez

teletransmisję danych w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w

powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez ministra właściwego do spraw

rolnictwa albo, z zastrzeżeniem ust. 4, z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej w

powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez ministra właściwego do spraw

rolnictwa.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów udzielających

pomocy zobowiązanych do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw

rolnictwa sprawozdań albo informacji, o których mowa w ust. 1, z wykorzystaniem

aplikacji oraz sposób jej udostępniania, mając na uwadze konieczność stopniowego

wdrażania aplikacji oraz zapewnienie skuteczności monitorowania pomocy

publicznej w rolnictwie i rybołówstwie.

5. Przepisów art. 32 ust. 3-9 w zakresie pośredniczenia w przekazywaniu sprawozdań i

informacji, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podmiotów udzielających

pomocy zobowiązanych do przekazywania sprawozdań albo informacji, o których

mowa w ust. 1, z wykorzystaniem aplikacji.>

Art. 34.

1. Organy właściwe do poboru należności są zobowiązane do przekazywania ministrowi

właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we

wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, w zakresie swojej

właściwości.

[2. Przepisy art. 32 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.]

< 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez teletransmisję danych

w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie dostępnej sieci

teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu. >

< 3. Przepisy art. 32 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio. >

[Art. 35.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń:

1) zakres sprawozdań, o których mowa w art. 32 ust. 1, przekazywanych Prezesowi Urzędu,

i sprawozdań, o których mowa w art. 34 ust. 1, terminy ich składania i okresy

sprawozdawcze oraz wzory formularzy sprawozdań, a także wzór formularza informacji,
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o której mowa w art. 32a ust. 1, przekazywanej Prezesowi Urzędu, mając na uwadze

zapewnienie skuteczności monitorowania pomocy publicznej;

2) zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, o

których mowa w art. 32 ust. 1, przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw

rolnictwa, terminy ich składania i okresy sprawozdawcze oraz wzory formularzy

sprawozdań, a także wzór formularza informacji, o której mowa w art. 32a ust. 1,

przekazywanej ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, mając na uwadze

zapewnienie skuteczności monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie lub

rybołówstwie, w szczególności przestrzegania krajowego limitu skumulowanej kwoty

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.]

<Art. 35.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń:

1) zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1, oraz

sprawozdań, o których mowa w art. 34 ust. 1, terminy ich składania i okresy

sprawozdawcze oraz wzory formularzy, mając na uwadze zapewnienie

skuteczności monitorowania pomocy publicznej oraz konieczność uwzględnienia

technicznych uwarunkowań związanych z przekazywaniem sprawozdań i

informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1, z wykorzystaniem aplikacji

SHRIMP;

2) zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1, terminy ich

składania i okresy sprawozdawcze oraz wzory formularzy, mając na uwadze

zapewnienie skuteczności monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie lub

rybołówstwie, w szczególności przestrzegania krajowego limitu skumulowanej

kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.>

Art. 36.

[1. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister

właściwy do spraw rolnictwa, na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 32 ust. 1,

oraz informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1, opracowuje, w porozumieniu z

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, i przedstawia Radzie Ministrów

sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania pomocy publicznej w roku poprzednim,

w szczególności dane dotyczące wielkości, form i przeznaczenia pomocy publicznej, a także

ocenę skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji.]
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< 1. Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie –

minister właściwy do spraw rolnictwa, na podstawie sprawozdań i informacji,

o których mowa w art. 32 ust. 1 oraz art. 32a ust. 1, opracowuje, w porozumieniu z

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, i przedstawia Radzie

Ministrów sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania pomocy publicznej w

roku poprzednim, w szczególności dane dotyczące wielkości, form, i przeznaczenia

pomocy publicznej, a także ocenę skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji.>

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedstawia Radzie Ministrów zbiorczą,

roczną informację o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na

rzecz sektora finansów publicznych.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów przedstawia Sejmowi do końca

roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Art. 37.

[1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia

podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich

zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających

dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w

rolnictwie lub rybołówstwie.

3. Prezes Urzędu przedstawia Komisji, na jej wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 3

rozporządzenia o pomocy de minimis, informacje o pomocy de minimis.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przedstawia Komisji, na jej wniosek, o którym mowa

w art. 4 ust. 3 rozporządzenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

informacje o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.]

<1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia

podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w

którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;

2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w

odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
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2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest

zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z

wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku,

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych,

albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym

okresie;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w

roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym

okresie;

3) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w

odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na

pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub

rybołówstwie.

3. Prezes Urzędu przedstawia Komisji, na jej wniosek, informacje o pomocy de minimis.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przedstawia Komisji, na jej wniosek,

informacje o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.>

5. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w

rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi

udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji o otrzymanej

pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej

udzielenia, formy i przeznaczenia, albo informacji o nieotrzymaniu pomocy.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w

ust. 5, oraz wzory formularzy informacji, biorąc pod uwagę przeznaczenie planowanej

pomocy oraz konieczność zapewnienia nieprzekroczenia dopuszczalnej wielkości pomocy

udzielonej w związku z realizacją danego przedsięwzięcia przez poszczególne podmioty

ubiegające się o pomoc.

[7. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń albo informacji

zgodnie z ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.]

<7. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń,

oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może być

udzielona temu podmiotowi.>
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Art. 41.

1. Pracownicy podmiotów realizujących zadania określone w ustawie są zobowiązani do

ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji podlegających

ochronie na podstawie odrębnych przepisów, o których powzięli wiadomość w związku z

toczącymi się postępowaniami lub realizacją innych zadań określonych w ustawie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do informacji powszechnie dostępnych, wskazania podmiotu

ubiegającego się o pomoc, beneficjenta pomocy, informacji o wielkości i formie udzielonej

mu pomocy oraz o jej przeznaczeniu, podstawie prawnej, a także podmiotach

udzielających pomocy.

[3. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również

innych tajemnic ustawowo chronionych, przekazywanie informacji do Komisji w związku z

realizacją zadań określonych prawem Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej,

przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy w trybie art. 32 oraz sprawozdań o

zaległościach, o których mowa w art. 34 ust. 1.]

<3. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, jak

również innych tajemnic ustawowo chronionych, przekazywanie informacji do

Komisji w związku z realizacją zadań określonych prawem Unii Europejskiej w

zakresie pomocy publicznej, przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy w

trybie art. 32 i art. 32a oraz sprawozdań o zaległościach, o których mowa w art. 34

ust. 1.>

U S T A W A   z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.

Nr 121, poz. 844, Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,

Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847.)

Art. 7.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o

transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym

przewoźnikom kolejowym lub

b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika

kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym

przewoźnikom, lub
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c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm;

1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do

czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak

niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała

się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na

likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o

transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o

której mowa w przepisach o transporcie kolejowym;

2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów

i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;

2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią

morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na

działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani

morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot

ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów

zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską;

3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku

publicznego;

4) budynki gospodarcze lub ich części:

a) służące działalności leśnej lub rybackiej,

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;

5) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia

statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i

techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia

działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy

wypoczynkowe dzieci i młodzieży;

6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich

utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;

8) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także

budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z

zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody;
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8a) będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie

lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne;

9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w

międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez

inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;

10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni

produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

a) osiągnęli wiek emerytalny,

b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy(32),

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;

12) budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm

powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów

gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;

13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych

grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży

produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w

zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz.

983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim;

14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:

1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność

gospodarczą;

2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i

niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu,

użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie

dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż

działalność oświatowa;
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3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów

opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;

4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie

przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało

potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu

aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z

wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym

podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności

zawodowej;

5) jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na

działalność gospodarczą;

5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach

określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania

działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723) w

odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac

rozwojowych;

6) Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na

działalność gospodarczą.

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż

określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie

ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

4. (34) Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom

samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za

przedmioty opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na

podstawie innych przepisów niniejszej ustawy.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się potrzebą

zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w opłatach i

podatkach.

6. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot utraconych

dochodów ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

6a. Zwolnienie od podatków i opłat, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de

minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia
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2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w

ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

[6b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na

zasadach określonych w odrębnych przepisach.]

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb zwrotu

utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą zabezpieczenia

gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o

którym mowa w ust. 1 pkt 8a.

[Art. 20c.

W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2-4, art. 10 ust. 2 oraz w art. 19 pkt 1, jeżeli

uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, pomoc ta jest udzielana jako

pomoc de minimis.]

<Art. 20c.

W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2-4, w art. 10 ust. 2 oraz w art. 19 pkt 1 i

3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, pomoc ta jest

udzielana jako pomoc de minimis.>

Art. 20d.

[1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, warunki udzielania zwolnień, o których

mowa w art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 oraz w art. 19 pkt 3, stanowiących pomoc publiczną,

mając na uwadze zapewnienie zgodności udzielania pomocy z warunkami dopuszczalności

tej pomocy określonymi w przepisach Unii Europejskiej.]

<1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki udzielania zwolnień

stanowiących pomoc publiczną, o których mowa w:

1) art. 7 ust. 3,

2) art. 12 ust. 4
- mając na uwadze zapewnienie zgodności udzielania pomocy z warunkami

dopuszczalności tej pomocy określonymi w przepisach Unii Europejskiej.>

2. Projekt uchwały rady gminy przewidujący udzielanie pomocy publicznej, który nie

uwzględnia warunków określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie ust. 1,

podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, chyba że projekt ten przewiduje:

1) udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych;

2) udzielanie pomocy de minimis.


