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OGÓŁEM
Gmina – miejscowość

Pow. gruntu w ha fizycznych

Pow. użytków i gruntów
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Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, podatnik ma obowiązek zawiadomić organ podatkowy
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku
rolnego, lub o zaistnieniu zmian np.: zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni, zmianie przeznaczenia
..…………………………………
data i podpis

Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, podatnik ma obowiązek zawiadomić organ podatkowy
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie
podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian np.: zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni, zmianie przeznaczenia
..…………………………………
data i podpis

POUCZENIE:

POUCZENIE:

Osoby fizyczne, są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach,
sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub
o zaistnieniu zmian.

Osoby fizyczne, są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach,
sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub
o zaistnieniu zmian.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizycznych lub
1 ha przeliczeniowych, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej
albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizycznych lub
1 ha przeliczeniowych, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej
albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:





dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie
powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz
zaliczenie do okręgu podatkowego,
dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów
i budynków.

Drugostronną informację o gruntach należy wypełnić i doręczyć do tut.
Urzędu pok. 106 w terminie 7 dni od daty otrzymania.
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powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz
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dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów
i budynków.

Drugostronną informację o gruntach należy wypełnić i doręczyć do tut.
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