POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Numer sprawy:

Numer konta podatnika:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r.

(INRL)

INFORMACJA PODATKOWA OSÓB FIZYCZNYCH
(o budynkach, budowlach, gruntach i lasach)
Podstawa prawna:

Składający:
Termin składania:
Miejsce składania

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z
2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących podatnikami w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od dnia zaistnienia
zdarzenia mającego wpływ na wysokość kwoty podatku.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:

Burmistrz Zdzieszowic; ul. Bolesława Chrobrego 34; 47-330 Zdzieszowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
1)

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1) Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą pisemnego uzasadnienia przyczyny koerekty-art.81 ustawy Ordynacja podatkowa

informacja składana po raz pierwszy na rok |___|___|___|___|  korekta uprzednio złożonej informacji

(miesiąc –rok) |___|___|-|___|___|___|___|

uzasadnienie przyczyny złożenia informacji lub jej korekty1)................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................

C. DANE PODATNIKÓW
2)

Identyfikator podatkowy -w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą lub/ i będących zarejestrowanymi podatnikami VAT wykazuje się
tylko NIP; w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i niebędących zarejestrowanymi podatnikami
VAT wykazuje się tylko PESEL, a w przypadku gdy NIP i PESEL nie zostały nadane wykazuje się: datę urodzenia podatnika, imię ojca i matki)

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Nazwisko i imię/ imiona:
imię pierwsze .....................................................

3. Identyfikator podatkowy

NIP lub PESEL2)

imię drugie...........................................................

nazwisko …............................................................................................…..........................................
4. Adres zamieszkania;

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

5. Adres korespondencyjny, o ile jest inny niż
zamieszkania

ulica …................................................................….. nr …...........................

ulica…............................................. …... nr...................

kod pocztowy …................. miejscowość …..................................................

kod pocztowy …...............miejscowość ........................................

6. REGON, o ile został nadany

7. Nr telefonu

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Nazwisko i imię/ imiona:

9. Identyfikator podatkowy

NIP lub PESEL2)

imię pierwsze......................................................... imię drugie ….....................................................
nazwisko …............................................................................................ …..........................................

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

12. REGON, o ile został nadany
10. Adres zamieszkania :

11. Adres korespondencyjny, o ile jest inny niż
zamieszkania

ulica …...................................................... nr.....................................

ulica …...................................................... nr...................

kod pocztowy …...............miejscowość .............................................................

kod pocztowy …...............miejscowość ........................................

13. Nr telefonu

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
14. Nazwisko i imię/ imiona, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, o ile jest inny niż zamieszkania, Identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
należy wykazać wszystkie nieruchomości zarówno podlegające opodatkowaniu, jak i zwolnione
D.1 DANE O GRUNTACH
Miejscowość (obręb) położenia nieruchomości,

Forma
władania3)

Numery działek

Numer Księgi
wieczystej i
Nazwa sądu

Powierzchnia gruntów
w ha 4)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

3) wpisać właściwą informację: własność, współwłasność,wieczyste użytkowanie, współużytkowanie wieczyste,
posiadanie samoistne,współposiadanie samoistne, posiadanie zależne, współposiadanie zależne
4) określić do czterech miejsc po przecinku

65.

Razem powierzchnia gruntów:

D.2 DANE O BUDYNKACH I LOKALACH
Nr działki, na której
usytuowany jest
budynek

Forma władania3)

66.

67.

Numer
ewidencyjny
budynku/ lub
lokalu
68.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

Adres budynku/lokalu
(miejscowośc, ulica, nr)

Numer księgi wieczystej i
Nazwa Sądu

Powierzchnia
użytkowa w m2

69.

70.

71.

114.

Razem powierzchnia budynków/lokali:

D.3 DANE O BUDOWLACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
Wartość w zł.
Miejsce położenia budowli lub ich części

Rodzaj budowli (np.silos, droga, ogrodzenie)

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Razem wartość budowli :
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Podstawa opodatkowania w m2
(ha) z dokładnością do 1 m2

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

122.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych

123.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

124.

d) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z
wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej
niż rolnicza
e) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy

125.

f) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
stanowiące lasy ochronne oraz wchodzące w
parków narodowych

127.

i budynków jako lasy, a
skład rezerwatów przyrody,

m2
ha
m2

ha
126.

ha
ha

Podstawa opodatkowania w m2
w tym kondygnacji o wysokości:

E.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50%powierzchni)

powyżej 2,20 m

a) mieszkalnych

128.

129.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej

130.

131.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym

132.

133.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

134.

135.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

136.

137.

Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł

E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
138.

budowle

F. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
F.1 DANE O ZWOLNIENIACH Z MOCY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia
użytkowa budynków
lub ich części

Powierzchnia
gruntów

Wartość budowli

1.

(wpisać właściwe) 139.

140.

141.

142.

2.

(wpisać właściwe) 143.

144.

145.

146.

3.

(wpisać właściwe) 147.

148.

149.

150.

4.

(wpisać właściwe) 151.

152.

153.

154.

5.

(wpisać właściwe) 155.

156.

157.

158.
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F.2 DANE O ZWOLNIENIACH WYNIKAJACYCH Z MOCY USTAW
Powierzchnia użytkowa
budynków
Powierzchnia gruntów
lub ich części

Tytuł prawny zwolnienia

Wartość budowli

1.

Art. 7 ust.1 pkt 4b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych- budynki gospodarcze lub 159.
ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności
rolniczej

2.

Art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych- grunty stanowiące
nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione , z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

160.

3.

Art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym -użytki rolne klasy V,VI I Viz oraz grunty
zadrzewione I zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

161.

4.

Art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym – grunty przeznaczone na utworzenie
nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejacego do powierzchni 100
ha

162.

5.

Art.7 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku leśnym-- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

163.

6.

(wpisać właściwe) 164.

165.

166.

167.

7.

(wpisać właściwe) 168.

169.

170.

171.

8.

(wpisać właściwe) 172.

173.

174.

175.

G. INFORMACJA O GRUNTACH POŁOŻONYCH POZA GMINĄ ZDZIESZOWICE
176.

Posiadam inne grunty poza Gminą Zdzieszowice (zaznaczyć właściwy kwadrat):



nie



tak, o obszarze użytków rolnych ….................... ha

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA*)
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
177. Imię podatnika/osoby reprezentującej podatnika*)

178. Nazwisko podatnika/osoby reprezentującej podatnika*)

179. Data wypełnienia informacji

180. Podpis podatnika/osoby reprezentującej podatnika *)

|____||____|-|____||____|-|____||____||____||____|
dzień
miesiąc
rok

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data przyjęcia:
(dzień - miesiąc - rok)

Podpis przyjmującego
i sprawdzającego informację:

*) Niepotrzebne skreślić
Objaśnienia do informacji podatkowej osób fizycznych:
Użyte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określenia oznaczają:
*budynek- obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;
*powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów
dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe; Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od
1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
*budowla- obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
*grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej- grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, chyba że
przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych;
*działalność gospodarcza- działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej tj. działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i
wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany, za wyjątkiem działalności rolniczej lub leśnej, lub wynajmu turystom max.5 pokoi gościnnych w
budynkach mieszkalnych na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu na tym terenie;
*działalność rolnicza- produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych,
grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb;
*działalność leśna- działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych,
gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie
nieprzerobionym.
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