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SKŁADANIE INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

- osoby fizyczne -

KTO POWINIEN SKŁADAĆ INFORMACJĘ ?
• właściciele i współwłaściciele gruntów,
• posiadacze samoistni gruntów,
• uŜytkownicy wieczyści gruntów,
• posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, osoby fizyczne – jeśli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się
w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej
(spółki jawne i komandytowe),
• podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatku rolnym.
W JAKIM TERMINIE NALEśY ZŁOśYĆ PREZYDENTOWI MIASTA LESZNA
INFORMACJĘ ?
• w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo
wygaśniecie obowiązku podatkowego dnia
• w terminie 14 dni od dnia zaistnienia w trakcie roku podatkowego zdarzenia mającego
wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.

NA JAKICH DRUKACH NALEśY DEKLAROWAĆ PODATEK ?
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
ZR- 1 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

CO NALEśY ZROBIĆ ABY SKORYGOWAĆ ZADEKLAROWANY PODATEK ?
• odpowiednio skorygować informację na druku IR – 1 w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
• odpowiednio skorygować załącznik do informacji oraz złoŜyć go wraz z skorygowaną
informacją

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15
Wydział Dochodów i Windykacji, parter, pokój nr 7
informacja moŜe być przesłana pocztą

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
•

sprawa załatwiana jest niezwłocznie

•

podatek płatny jest w 4 ratach w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15
listopada, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna
w PKO BP I O / Leszno nr

26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE UZYSKAĆ MOśNA POD NUMEREM TELEFONU:
( 065 ) 529 81 45

PODSTAWA PRAWNA:
• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r.
Dz.U. Nr 136, poz. 969 , ze zmianami) – art. 3, art. 6a ust. 8, 9
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - art. 81
• uchwała nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004r.
w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych
• uchwała nr XXXIV/407/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005r.
zmieniająca
• uchwałę nr XXVIII/318/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych
w podatkach lokalnych

