DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek
………………………………………
Nazwa / pieczęć nagłówkowa

Wójt Gminy Siepraw
………………………………………
NIP/REGON
………………………………………
Adres

niemających osobowości prawnej.
Art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Z 1993 Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami)
na podatek rolny na rok .................... obejmująca kwoty do zapłaty.
Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania.

Przedmiot opodatkowania

Powierzchnia
uŜytków rolnych w
ha fizycznych

Powierzchnia
Stawka podatku
uŜytków rolnych w
ha przeliczeniowych
[zł]

Kwota
podatku
[zł]

UŜytki rolne (grunty orne,
sady, łąki, pastwiska, grunty
rolne zabudowane, grunty
pod stawami, rowy)
z wyjątkiem gruntów
zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
innej niŜ działalność rolnicza
Razem

Grunty zwolnione z podatku rolnego:
Powierzchnia gruntów podlegających
zwolnieniu w ha fizycznych

Podstawa prawna zwolnienia

Oświadczam, Ŝe jest mi znana odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wynikająca
z przepisów Kodeksu karnego Skarbowego.
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110
poz. 968 z późn. zm.), deklaracja niniejsza stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego

……………………………..……………………..
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za

………………………….
kierownik jednostki

………………………….
data sporządzenia

prawidłowe obliczenie podatku, nr tel.)

Objaśnienia
Zwolnienia od podatku rolnego na podstawie ustawy o podatku rolnym:
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(22)

Art. 12.
1. Zwalnia się od podatku rolnego:
1) uŜytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na uŜytkach rolnych,
2) grunty połoŜone w pasie drogi granicznej,
3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich,
4) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie juŜ istniejącego do powierzchni
nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa uŜytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaŜy,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w uŜytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
5) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieuŜytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po
zakończeniu zagospodarowania,
6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano
wymiany lub scalenia gruntów,
7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym Ŝe zwolnienie moŜe dotyczyć nie więcej niŜ 20%
powierzchni uŜytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niŜ 10 ha - na okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata, w stosunku do
tych samych gruntów,
8) uŜytki ekologiczne,
9) grunty zajęte przez zbiorniki wody słuŜące do zaopatrzenia ludności w wodę,
10) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty połoŜone w międzywalach,
(23)
11)
grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
12) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.
2. Od podatku rolnego zwalnia się równieŜ:
1) szkoły wyŜsze, wyŜsze szkoły zawodowe oraz wyŜsze szkoły wojskowe,
2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące
te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, uŜytkowania lub uŜytkowania wieczystego gruntów,
3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie,
jeŜeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu
zaleŜnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
5) jednostki badawczo-rozwojowe,
(24)
6)
Polski Związek Działkowców z tytułu uŜytkowania i uŜytkowania wieczystego gruntów pracowniczych ogrodów
działkowych.
POUCZENIE:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa, a takŜe jednostki organizacyjne Lasów państwowych są obowiązane:
1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce połoŜenia gruntów,
deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, a jeŜeli
obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie
tego obowiązku;
2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zmian;
3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, obliczony w deklaracji podatek rolny na
rachunek budŜetu właściwej gminy, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy równieŜ podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie
przepisów ustawy o podatku rolnym.
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