
"Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/242/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

INFORMACJA O ZAMIARZE SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

  przyznawanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/242/2020 Rady Miejskiej Jasła 
 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

Informuje o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli  
związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, za okres od 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., 
w związku z wystąpieniem spadku przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, o nie mniej niż 50%. 

Data złożenia informacji (dd/mm/rrrr) ……./…….../………….. r. 

Organ podatkowy właściwy ze względu na 
miejsce położenia przedmiotów 
opodatkowania 

Burmistrz Miasta Jasła 
Rynek 12 

38-200 Jasło

I. DANE PODATNIKA
Nazwa (firma) podmiotu lub imię i 
nazwisko 

Adres siedziby podmiotu (firma) lub 
miejsce zamieszkania 

Ulica, 
nr domu/nr lokalu 
Kod pocztowy 

Miejscowość 

Gmina 

Powiat 

Województwo 

Numer identyfikacji podatkowej NIP 

Imię i nazwisko osoby wskazanej 
przez przedsiębiorcę do kontaktów 
w sprawie składanej informacji 

Numer telefonu kontaktowego 

Adres e-mail 

Data rozpoczęcia 
działalności gospodarczej ….…./…….../………….. r. 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/253/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 maja 2020 r. 



II. INFORMACJE O SPADKU PRZYCHODÓW
Wskazanie okresu, który wykorzystano do 
wykazania przychodów w 2020r.  

Okres dwóch następujących po sobie 
miesięcy (dowolny) od 1 marca 2020 

od ….…./….…./ 2020 r. do    ….…./….…./2020 r. 

Łączna wartość  przychodów we 
wskazanym okresie 2020 r. (X) X=

Wskazanie analogicznego okresu, który 
wykorzystano do porównania spadku 
przychodów (dwa kolejne miesiące od 
01.03.2019r. do 29.02.2020 r.) 

od ….…./…….../………….. r.   do    ….…./…….../………….. r. 

Łączna wartość  przychodów 
analogicznego okresu porównawczego (Y) Y= 

Obliczenie spadku przychodów dokonuje się według algorytmu:  
Y−X
Y

 𝑥𝑥 100 

gdzie: 
X= Łączna wartość  pogorszonych przychodów w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 
r. 
Y= Łączna wartość przychodów analogicznego okresu porównawczego 
Wynik, to procentowy spadek przychodów w 2020 r. 

Spadek przychodów w ujęciu procentowym 

III. OŚWIADCZENIA PODATNIKA
1. Oświadczam, że zawarte w informacji dane  o spadku przychodów są zgodne z prawdą.

IV. Do informacji dołączam (właściwe zaznaczyć):
□ Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2,
     ZIN-3. 

□ Deklarację lub jej korektę na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1 i ZDN-2. 

□ Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne
      konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 ( załącznik nr 2).  

……………….………………… ……..…………………………………. 
     miejscowość, data czytelny podpis Podatnika 

(osoby reprezentującej Podatnika)"
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