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Wiadomość od Przewodniczącego
Wdrażam szereg działań obejmujących odstąpienie od rozmaitych grzywien i opłat pobieranych 
przez Okręg oraz odroczenie poboru podatków, co ma na celu pomoc firmom w czasie 
pandemii COVID-19. Firmy stoją w obliczu tak wielu wyzwań i trudności spowodowanych przez 
koronawirusa, że zawieszenie tych grzywien i opłat jest właściwym krokiem. Mamy nadzieję, 
że te działania będą pomocne. Odstąpienie od tych grzywien i opłat oraz odroczenie poboru 
podatków okręgowych pomoże firmom, zapewniając im płynność finansową o wartości 45 mln 
USD w tych trudnych czasach. 
Z poważaniem, 
 
 
Toni Preckwinkle 
Przewodniczący Rady Okręgu Cook
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▶   Podatek od nowych pojazdów 
silnikowych 

▶   Podatek od użytkowania (dealerzy) 

▶   Podatek od napojów alkoholowych 

▶   Podatek od rozrywek 

▶   Podatek tytoniowy (inne 
wyroby tytoniowe wymagające 
comiesięcznego składania zeznań) \

Wydział Dochodów
Podatki samorządowe 
Dla okresów podatkowych 
kończących się w lutym, 
marcu i kwietniu 2020 r. 
termin składania zeznań 
przedłużono do 1 czerwca 
2020 r. W tym okresie 
przedłużenia nie będą 
naliczane kary ani odsetki.

▶   Podatek od benzyny i oleju 
napędowego 

▶   Podatek od działalności parkingowej 
i garażowej 

▶   Podatek od broni palnej i amunicji 

▶   Podatek od zakwaterowania 
hotelowego

Licencje na sprzedaż 
napojów alkoholowych
Licencje na sprzedaż alkoholu 
dla obszarów niemunicypalnych 
Okręgu Cook wygasające 30  
kwietnia 2020 r. zostaną 
przedłużone do 31 lipca 2020 r.

▶     Wydawanie ocen dotyczących podatku samorządowego, wynikających z kontroli lub dochodzenia, zostaje 
zawieszone do 30 kwietnia 2020 r. W tym okresie przedłużenia nie będą naliczane kary ani odsetki.

▶     Windykacja należności wewnętrznych od zaległych zobowiązań zostaje zawieszona do 31 maja 2020 r.
▶     W przypadku jakichkolwiek planów płatności, które nie zostaną zrealizowane w marcu, kwietniu lub maju 

2020 r., powiadomienia o zaległościach nie będą wydawane do  1 czerwca 2020 r.

Opłaty za zwłokę nie będą 
ocenianie dla licencjobiorców 
z terminem ważności, pod 
warunkiem że licencja 
zostanie odnowiona do 31 
lipca 2020 r.
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Środowisko i zrównoważony rozwój

Odstąpienie  
od opłat do  
31 maja

▶   Opłata za rejestrację urządzeń.
▶   Opłaty rewizyjne dotyczące azbestu i rozbiórki.

Przedłużone 
terminy

▶   Opłata za stację transferową MSW z 30 kwietnia na 30 lipca 
2020 r.

▶   Opłata za zezwolenie dla punktów recyklingu z 15 kwietnia 
na 15 czerwca 2020 r.

▶   Opłata za zezwolenie CCDD z 15 maja na 15 sierpnia 2020 
r.

▶   Opłata za płynne odpady niebezpieczne z 1 kwietnia na 1 
lipca 2020 r.

▶   Sprawozdanie kwartalne dla przewoźników municypalnych i 
niemunicypalnych z 30 kwietnia na 30 lipca 2020 r.

▶   Data wysłania rocznego certyfikatu dla przedsiębiorstw 
handlowych i przemysłowych przesunięta na 1 maja 2020 r.; 
obecnie termin ten przypada na 1 lipca.

Budowa i podział na strefy

▶   Wysyłanie faktur za wszystkie inspekcje roczne zostanie 
zawieszone.

▶   Wysyłanie faktur za powiadomienia o nowych naruszeniach, 
z wyjątkiem naruszeń uważanych za niebezpieczne, 
zostanie zawieszone.

▶   Opłaty za opóźnienia w opłacaniu faktur nie będą naliczane 
do 30 kwietnia 2020 r.
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Posiedzenia administracyjne

Zgodność z umowami
▶   Wszystkie obecnie certyfikowane firmy należące 

do przedstawicieli mniejszości/kobiet/weteranów/
weteranów niepełnosprawnych w wyniku służby/osób 
niepełnosprawnych mają możliwość automatycznego 
przedłużenia terminu odnowienia w roku 2020 o 6 miesięcy 
bez opłat za ponowną certyfikację.

▶   Firmy, których data odnowienia przypada w kwietniu, 
maju, czerwcu i lipcu 2020 r., otrzymają automatyczne 
przedłużenie o 6 miesięcy.

Wydział Posiedzeń Administracyjnych odroczy rozstrzyganie spraw i wyśle odpowiednie 
powiadomienia. 

Przedłużenie 
certyfikacji

Transport i drogi
▶   Odstępuje się od naruszeń dotyczących korzystania z dróg 

(Right of Way – ROW); do 30 kwietnia 2020 r. wydawane 
będą jedynie ostrzeżenia.

▶   Podmioty ubiegające się o zezwolenie na korzystanie z 
dróg (ROW) w Okręgu Cook, z wyjątkiem przedsiębiorstw 
świadczących usługi komunalne, będą zwolnione z tego 
obowiązku do 30 kwietnia 2020 r.


