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NACZELNIK 

URZĘDU SKARBOWEGO 

W LUBLIŃCU 

 

 

  

Informacja o formach pomocy publicznej realizowanej w I półroczu 2019 roku 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje, iż w I półroczu 2019 roku 

udzielono pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis (w tym pomocy de minimis w 

rolnictwie) w łącznej wysokości 123 489,15 zł co stanowi równowartość 29 723,72 euro. 

Pomocy de minimis udzielono na podstawie: 

 art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednorazowa 

amortyzacja) w wysokości 16 424,11 zł co stanowi równowartość 4 816,73 euro, 
 art. 33 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych w związku z art. 38 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki w sprawie 

zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Zakłady Pracy Chronionej) 

w wysokości 65 340,00 zł co stanowi równowartość 15 244,27 euro, 
 art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (zwolnienie z podatku)  

w wysokości 37 501,00 zł co stanowi równowartość 8 679,63 euro, 
 art. 67b § 1 pkt 2 w związku z art. 67a § pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (rozłożenie 

na raty zapłatę podatku) w wysokości 4 224,04 zł co stanowi równowartość 983,09 euro. 

 

Na wyżej wskazaną pomoc w tym okresie tj.: 01.01.2019r. - 30.06.2019r. wydano 

31 zaświadczeń. 

 
     

    

W oryginale podpis: 

                                                                                 w/z Naczelnika Urzędu Skarbowego  

                                                                                                   w Lublińcu 

                                                                                             mgr Piotr Kwieciński 

                                                                                             Zastępca Naczelnika 

 

 

 Otrzymują: 

1. BIP – w formie elektronicznej, 

2. a/a. 
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