1. Numer Identyfikatora podatkowego podatnika

Zaáącznik Nr 3
do Uchwaáy Nr XXV/163/2016
Rady Miejskiej w SĊdziszowie
z dnia 29 listopada 2016 r.

..........................................................................

* NIP - w przypadku pozostaáych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
** PESEL - w przypadku podatników bĊdących osobami fizycznymi objĊtymi rejestrem PESEL nieprowadzących dziaáalnoĞci gospodarczej lub
niebĊdących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usáug.

DR – 1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2. Rok
na

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z póĨn. zm.).
Skáadający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spóáek, nieposiadających osobowoĞci prawnej
jednostek organizacyjnych Agencji NieruchomoĞci Rolnych , a takĪe jednostek organizacyjnych Lasów PaĔstwowych oraz
dla osób fizycznych bĊdących wspóáwáaĞcicielami lub wspóáposiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami
organizacyjnymi, w tym spóáek, nieposiadających osobowoĞci prawnej.
Termin skáadania:
Do 15 stycznia kaĪdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoĞci mających wpáyw na powstanie,
bądĨ wygaĞniĊcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeĔ mających wpáyw na wysokoĞü podatku.
Miejsce skáadania:
Organ podatkowy wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce poáoĪenia gruntów.

A. MIEJSCE SKàADANIA INFORMACJI
3. BURMISTRZ SĉDZISZOWA
28-340 SĉDZISZÓW, UL. DWORCOWA 20
B. DANE SKàADAJĄCEGO INFORMACJĉ (niepotrzebne skreĞliü)
* - dotyczy skáadającego deklaracjĊ niebĊdącego osoba fizyczną

** - dotyczy skáadającego deklaracjĊ bĊdącego osoba fizyczną

B. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skáadającego deklaracjĊ (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna  4. spóáka nie mająca osobowoĞci prawnej
5. Rodzaj wáasnoĞci, posiadania (zaznaczyü wáaĞciwą kratkĊ)
 1. wáaĞciciel
 2. wspóáwáaĞciciel
 3. posiadacz samoistny  4. wspóáposiadacz samoistny
 5. uĪytkownik wieczysty  6. wspóáuĪytkownik wieczysty  7. posiadacz
 8. wspóáposiadacz
6. Miejsce/a (adres/y) poáoĪenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y dziaáek
7. Numer/y ksiĊgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
8. Nazwa peána*/Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia**
9. Nazwa skrócona*/ImiĊ ojca, imiĊ matki**
10. Identyfikator REGON*/Numer PESEL**
B. 2. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj
12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu/Numer lokalu

17. MiejscowoĞü

18. Kod pocztowy

19. Poczta

21. Faks

22. E-mail

B. 3. KONTAKT
20. Telefon

C. OKOLICZNOĝCI POWODUJĄCE KONIECZNOĝû ZàOĩENIA INFORMACJI
23. OkolicznoĞü (zaznaczyü wáaĞciwą kartĊ)

 1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej
(stan obowiązywania na dzieĔ ………………………………)
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA -UĩYTKI ROLNE
STANOWIĄCE GOSPODARSWO ROLNE (o áącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy)
Klasa uĪytków
rolnych
wynikająca z
ewidencji
gruntów i
budynków

Powierzchnia w
ha fizycznych
(naleĪy podaü z
dokáadnoĞcią do
czterech miejsc
po przecinku)

Przelicznik

Podstawa
opodatkowania
(liczba hektarów
przeliczeniowych
z dokáadnoĞcią
do czterech
miejsc po
przecinku)
(kol. 2 x kol. 3)

1

2

3

4

Stawka podatku
z 1 ha
przeliczeniowego
(równowartoĞü
pieniĊĪna 2,5q
Īyta)

Kwota
podatku w zá, gr
(kol. 4 x kol. 5)

5

6

Grunty orne (R)
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
Sady (S)
I
II
III
IV
UĪytki zielone áąki trwaáe,
pastwiska
trwaáe (à, Ps)
I
II
III
IV
Grunty rolne
zabudowane
(Br) – bez
wzglĊdu na
klasĊ uĪytku
Grunty pod
stawami (Wsr):
a) zarybione,
áososiem, trocią,
gáowacicą, palią
i pstrągiem
b) zarybione
innymi
gatunkami ryb
niĪ w poz. a)
c) grunty pod
stawami
niezarybionymi
Grunty pod
rowami (W)
Grunty
zadrzewione
i zakrzewione
na uĪytkach
rolnych (Lzr)
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1

2

3

4

5

6

UĪytki rolne dla
których nie
moĪna ustaliü
przelicznika
powierzchni
uĪytków
rolnych (bez
oznaczenia
klasy
gleboznawczej)

Razem
E. DANE DOTYCZĄCE UĩYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA
ROLNEGO (powierzchnia do 1ha wáącznie sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako uĪytki rolne)
Podstawa opodatkowania (liczba ha
fizycznych naleĪy podaü z
dokáadnoĞcią do czterech miejsc po
przecinku)

Stawka podatku
(równowartoĞü pieniĊĪna 5 q Īyta
za 1 ha fizyczny)

Kwota
podatku w zá, gr
(kol. 1 x kol. 2 )

1

2

3

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podaü rodzaj, klasĊ i powierzchniĊ gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytuáu wystĊpuje zwolnienie)

G. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytuáu nabycia lub objĊcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. górskie
4. inne
RAZEM
H. àĄCZNA KWOTA PODATKU
àącznie Kwota podatku

24.

.....................................................
I. OĝWIADCZENIE I PODPIS SKàADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKàADAJĄCEGO
OĞwiadczam, Īe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
25. ImiĊ
26. Nazwisko
(naleĪy zaokrągliü do peánych záotych)**

27. Data wypeánienia (dzieĔ-miesiąc-rok)

28. Podpis (pieczĊü) skáadającego/osoby reprezentującej
skáadającego
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J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
29. Uwagi organu podatkowego

30. Identyfikator przyjmującego formularz

31. Data i podpis przyjmującego formularz

ObjaĞniania
* kwotĊ podatku zaokrągla siĊ do peánych záotych , w ten sposób , Īe koĔcówki kwoty wynoszącej mniej niĪ 50 groszy pomija siĊ, a koĔcówki kwoty
wynoszącej 50 i wiĊcej groszy podwyĪsza siĊ do peánych záotych art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015
r. poz. 613 z póĨn. zm)
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako uĪytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajĊtych
na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej innej niĪ dziaáalnoĞü rolnicza.
Za gospodarstwo rolne uwaĪa siĊ obszar gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, o áącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy, stanowiących wáasnoĞü lub znajdujących siĊ w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spóáki,
nie posiadającej osobowoĞci prawnej.
PodstawĊ opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas uĪytków rolnych
wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okrĊgu podatkowego,
2) dla pozostaáych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
JeĪeli grunty stanowią wspóáwáasnoĞü lub znajdują siĊ w posiadaniu dwóch lub wiĊcej podmiotów, to stanowią odrĊbny przedmiot opodatkowania
podatkiem rolnym.
JeĪeli grunty stanowią wspóáwáasnoĞü lub znajdują siĊ w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spóáek, nie
posiadających osobowoĞci prawnej - osoby fizyczne skáadają deklaracjĊ na podatek rolny oraz opáacają podatek na zasadach obowiązujących osoby
prawne.
Nie wszczyna siĊ postĊpowania, a postĊpowanie wszczĊte umarza, jeĪeli wysokoĞü zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie
przekraczaáaby, okreĞlonych na dzieĔ 1 stycznia roku podatkowego, najniĪszych kosztów dorĊczenia w obrocie krajowym przesyáki poleconej za
potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).
W takim przypadku decyzjĊ umarzającą postĊpowanie pozostawia siĊ w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zá, podatek jest páatny jednorazowo w terminie páatnoĞci pierwszej raty.
Obliczony w deklaracji podatek rolny naleĪy wpáacaü w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na rachunek budĪetu gminy
SĊdziszów w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzeĞnia i 15 listopada.
Nr konta bankowego: 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010
Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z póĨn. zm.) zwalnia siĊ od podatku
rolnego uĪytki rolne klasy V, VI i VIz, grunty zadrzewione i zakrzewione na uĪytkach rolnych. (wymienione grunty naleĪy wykazaü w deklaracji
lit. F - Informacja o przedmiotach zwolnionych podając rodzaj, klasĊ i powierzchniĊ).
Obowiązek skáadania deklaracji na podatek od nieruchomoĞci dotyczy równieĪ podatników korzystających ze zwolnieĔ na mocy przepisów
ustawy.
Pouczenie
W przypadku nie wpáacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku lub wpáacenia jej w niepeánej wysokoĞci, niniejsza deklaracja stanowi
podstawĊ do wystawienia tytuáu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postĊpowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z póĨn. zm.).
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