Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/62/15 z dnia 22.10.2015r.
(pieczęć nagłówkowa podatnika)
NIP
REGON

Akt Notarialny Nr …...................
z dnia …......................................
Umowa Nr ….............................
z dnia..........................................

właściciel, posiadacz, posiadacz samoistny,
użytkownik wieczysty gruntów - właściwe zaznaczyć

BURMISTRZ MIASTA KOWARY

DEKLARACJA
NA PODATEK ROLNY NA ROK …....
Stawka z
1 ha
przeliczeniowego

Powierzchnia gruntu w ha fizycznych
Rodzaj użytków
i
klasy użytków
wynikające z
ewidencji
gruntów i
budynków

1

Ogółem

2

Nie podlegające
przeliczeniu na
ha przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu
na ha
przeliczeniowe

3

4

Liczba
hektarów
przeliczeniowych

5

Ulgi w podatku rolnym w zł, gr
Wymiar
podatku
rolnego
w zł, gr

lub ha fizycznego
w zł, gr
...........................

(przed
ulgami)

Z tytułu
nabycia gruntów na
utworzenie nowego
gosp. rolnego lub
powiększenie
istniejącego

6

7

8

w zł, gr
…................

Inne

9

Dla gruntów
na terenach
podgórskich
i górskich
30 %,
60 %

Inwestycyjne

Podatek
rolny z
gruntów
po
odliczeniu
ulg
(w pełnych
złotych )

10

11

12

RAZEM
Informacja o przedmiotach zwolnionych - podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz z jakiego tytułu występuje zwolnienie:
….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku)

( główny księgowy )

( kierownik jednostki )

Informacje dotyczące podatku rolnego – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1892).

POUCZENIE:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązane są:
1. składać, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny, na dany rok podatkowy do dnia 15
stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego
obowiązku,
2. w razie zaistnienia zmian, należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na rachunek bankowy Gminy
Kowary w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
4. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i
więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych – art. 63 ustawy Ordynacja Podatkowa.
W przypadku braku wpłat, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).

Rachunek Gminy Kowary, na który należy dokonywać wpłat:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział KOWARY
80 1020 2124 0000 8102 0011 0684

