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Z  cznik Nr 4
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cego deklaracj

................................................................................................
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  d   y

z dnia 21 maja 2015 roku

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2 .*%

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z pó n. zm.)
Składaj cy:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie maj cych osobowo ci prawnej b d cych
wła cicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, u ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów
stanowi cych własno Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego oraz dla osób fizycznych b d cych współwła cicielami
lub współposiadaczami z osobami prawnymi, b d z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej lub
ze spółkami nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia ka dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci maj cych wpływ na powstanie, b d
wyga ni cie obowi zku podatkowego.

A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Miasta Chełm a, 87-140 Chełm a, ul. Hallera 2

B.

DANE SKŁADAJ CEGO DEKLARACJ
* - dotyczy składaj cego deklaracj nieb d cego osob fizyczn

(niepotrzebne skre li )
** - dotyczy składaj cego deklaracj b d cego osob fizyczn

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składaj cego deklaracj (zaznaczy wła ciw kratk )
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna

4. spółka nie maj ca osobowo ci prawnej

5. Nr ksi gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów /numer działki/

6. Rodzaj własno ci, posiadania (zaznaczy wła ciw kratk )
1. wła ciciel

2. współwła ciciel

6. współu ytkownik wieczysty

3. posiadacz samoistny

4. współposiadacz samoistny

7. posiadacz

8. współposiadacz

5. u ytkownik wieczysty

7. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imi , data urodzenia**
8. Nazwa skrócona* / Imi ojca, imi matki**
9. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
10. Numer telefonu / Fax

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

C.

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowo

18. Kod pocztowy

19. Poczta

OKOLICZNO CI POWODUJ CE KONIECZNO

ZŁO ENIA DEKLARACJI

20. Okoliczno ci (zaznaczy wła ciw kratk )
1. deklaracja roczna

D.

2. korekta deklaracji rocznej + zał cznik (pisemne uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji)

ADRES I POWIERZCHNIA GRUNTÓW WCHODZ CYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA
ROLNEGO
21. Gmina
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22. Powierzchnia w hektarach fizycznych
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E/

ADRES I MIEJSCE POŁO ENIA PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA

F.

DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (wł cznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych
Klasy u ytków
wynikaj ce z
ewidencji
gruntów

Ogółem

Nie podlegaj ce
przeliczeniu na
hektary
przeliczeniowe

Podlegaj ce
przeliczeniu na
hektary
przeliczeniowe

Stawka z 1 ha
Wymiar
Liczba hektarów (przeliczenioweg
podatku rolnego
przeliczeniowych o lub fizycznego)
w zł, gr.
w zł, gr.

Grunty orne
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI z
Sady
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI z
U ytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VI z
Grunty rolne
zabudowane
I
II
III a
III
III b
IV a
IV
IV b
V
VI
VI z
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G03456 789
stawami
a) zarybione
łososiem, troci ,
głowacic , pali i
pstr giem
b) zarybione
innymi
gatunkami ryb
ni poz. A)
c) grunty pod
stawami
niezarybionymi

Rowy
Grunty
zadrzewione i
zakrzaczone
poło one na UR

I
II
III a
III
III b
IV a
IV
V
VI
VI z
Razem (bez
zwolnie )

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

z urz du

na wniosek podatnika

(poda podstaw prawn )

1.
2.
3.
4.
Razem
Dane dotycz ce przedmiotu zwolnienia:
23. adres
24. powierzchnia obj ta zwolnieniem
25. stawka podatku, jak byłby obj ty grunt, gdyby podlegał opodatkowaniu
26. forma władania (nr ksi gi wieczystej, nr działki)

H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

z urz du

na wniosek podatnika

(poda podstaw prawn )

1. z tytułu nabycia lub obj cia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. inne
4. inne
Razem
Dane dotycz ce przedmiotu ulgi:
27. adres
28. powierzchnia obj ta ulg
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:;< =>?@A? BCD?>AFH I?A byłby obj ty grunt, gdyby podlegał opodatkowaniu
30. forma władania (nr ksi gi wieczystej, nr działki)

Zwolnienia i ulgi podatkowe okre lone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-12, a tak e w art. 13 b
stosuje si z urz du, a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe na podstawie decyzji wydanej na
wniosek podatnika.

I.

Ł CZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Ró nica kwot z F - H (zaokr gli do pełnych dziesi tek)

J.

Niniejsza deklaracja stanowi podstaw podj cia czynno ci egzekucyjnych, bez potrzeby
wydawania decyzji okre laj cej wysoko zobowi zania podatkowego (art. 3a o post powaniu
egzekucyjnym w administracji – Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z pó n. zm.)

K. O WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ CEGO / OSOBY REPREZENTUJ CEJ
SKŁADAJ CEGO
O wiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karno-skarbowego o odpowiedzialno ci za podanie danych niezgodnych
z rzeczywisto ci .
31. Imi i nazwisko osoby upowa nionej do sporz dzenia deklaracji

33. Imi i nazwisko kierownika (dyrektora) jednostki

32. Podpis

34. Podpis (piecz ) składaj cego / osoby reprezentuj cej składaj cego
posiadaj cej aktualne pełnomocnictwo

35. Data wypełnienia (dzie - miesi c - rok)

L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
36. Uwagi organu podatkowego

37. Data
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38. Podpis przyjmuj cego formularz
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