
DR 21 2 Zał�cznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII / 118 /15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 listopada 2015r.

Deklaracja na podatek ROLNY na rok

ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz.1381 z pó�niejszymi zmianami).

DR.1. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMO�CI
1. Nazwa i adres organu podatkowego: 2. Cel zło�enia formularza:

a) nowa deklaracja b) korekta deklaracji nr : 1

3. Data obowi�zywania deklaracji lub korekty deklaracji:

DR.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES

DR.2.1. Dane podatnika

4. Forma prawna podatnika:

a) osoba fizyczna b) osoba prawna c) jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadaj�ca os.prawnej 0

5. Imi� i nazwisko; nazwa firmy: 6. NIP/PESEL

7. REGON

8. Miejscowo�� 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu

12. Województwo 13. Powiat 14. Gmina

15. Kod pocztowy 16. Poczta 17. PKD 18. Nr telefonu

DR.2.2. Dane współwła�ciciela (współposiadacza)

19. Forma prawna podatnika:

a) osoba fizyczna b) osoba prawna c) jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadaj�ca os.prawnej 0

20. Imi� i nazwisko; nazwa firmy: 21. NIP/PESEL

22. REGON

23. Miejscowo�� 24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu

27. Województwo 28. Powiat 29. Gmina

30. Kod pocztowy 31. Poczta 32. PKD 33. Nr telefonu

DR.2.3. Adres do korespondencji (wypełni� gdy jest inny ni� podatnika)

34. Miejscowo�� 35. Ulica 36. Nr domu 37. Nr lokalu

38. Województwo 39. Powiat 40. Gmina

41. Kod pocztowy 42. Poczta

DR.3. INFORMACJA O ZAŁ�CZNIKACH

(poda� liczb� doł�czonych formularzy)

Zwolnienia w podatku rolnym - ZR
43.

szt.
Współwła�ciciele - WSP

44.

szt.

Informacja o gruntach - GR
45.

szt.
46. 47.

szt.

DEKLARACJ� NALE�Y WYPEŁNIA	  NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadaj�cych
osobowo�ci prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomo�ci Rolnych

oraz  jednostek organizacyjnych Lasów Pa�stwowych.

Podstawa prawna:

Termin składania 

deklaracji:

do 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wyst�pienia okoliczno�ci uzasadniaj�cych powstanie, 

wyga�ni�cie obowi�zku podatkowego lub zdarzenia maj�cego wpływ na wysoko�� opodatkowania w danym roku.
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 DR.6. RATY PODATKU FAŁSZ
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DR.4. DANE DOTYCZ�CE POŁO�ENIA PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
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DR.8. OBJA�NIENIA
1.

a)

b)

c)

2.

3.

4.

5.

6.

DR.9.DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZ�DZAJ�CEJ DEKLARACJ�
69. Imi� 70. Nazwisko

71. Data wypełnienia deklaracji 72. Telefon kontaktowy

DR.10. PODPISY PODATNIKÓW/ OSÓB REPREZENTUJ�CYCH PODATNIKÓW

73. Imi� i nazwisko osoby upowa�nionej do reprezentowania podatnika 74. Podpis

75. Imi� i nazwisko osoby upowa�nionej do reprezentowania współposiadacza 76. Podpis

DR.11. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
 77. Uwagi organu podatkowego  78. Data wpłyni�cia deklaracji  79. Podpis przyjmuj�cego deklaracj�

 80. Data sprawdzenia deklaracji  81. Podpis sprawdzaj�cego deklaracj�

 82. Data wprowadzenia deklaracji  83. Podpis wprowadzaj�cego deklaracj�

1) ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz.1381 z pó�niejszymi zmianami).

2) nale�y wpisa� dane z pola nr 52 zał�cznika GR

3) je�eli grunty wchodz� w skład gospodarstwa rolnego nale�y wpisa� dane z pola nr 53 zał�cznika GR.

4) nale�y wpisa� kwot� podatku z pola nr 61 zał�cznika GR DR_2016.1

Pouczenie.  Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to nara�enie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialno�	 przewidziana
                       w Kodeksie karnym skarbowym.

 DR.7. PISEMNE UZASADNIENIE KOREKTY DEKLARACJI

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatno�ci pierwszej raty.

W przypadku zbiegu prawa do zwolnie
 i ulg z ró�nych tytułów, przy ustalaniu zobowi�zania podatkowego w zakresie podatku rolnego na dany rok podatkowy

w pierwszej kolejno�ci stosuje si� ulgi okre�lone w art. 13b, nast�pnie w art. 12, w art. 13a i w art. 13. Podstaw� obliczenia ulgi z danego tytułu stanowi nale�ny podatek 

po zastosowaniu ulgi z tytułu poprzedzaj�cego. Art.13d.4 
1)

W przypadku niezapłacenia w obowi�zuj�cym terminie kwoty podatku wynikaj�cej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysoko�ci, niniejsza 

deklaracja stanowi podstaw
 do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post
powaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz.U. z 2014r. poz. 1619, z pó�n. zm.).

Numer konta 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003

składa�, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu wła�ciwemu ze wzgl�du na miejsce poło�enia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok 

podatkowy, sporz�dzone na formularzu według ustalonego wzoru, a je�eli obowi�zek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno�ci 

uzasadniaj�cych powstanie tego obowi�zku,Art.6a.8.1 
1)

odpowiednio skorygowa� deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, Art.6a.8.2 
1)

wpłaca� w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowi�zku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek bud�etu wła�ciwej gminy

w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrze�nia i 15 listopada, Art.6a.8.3 
1)

Je�eli grunty stanowi� współwłasno�� lub znajduj� si� w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadaj�cych

osobowo�ci prawnej - osoby fizyczne składaj� deklaracj� na podatek rolny oraz opłacaj� podatek na zasadach obowi�zuj�cych osoby prawne, Art.6a.10 
1)

Dane dotycz�ce podstawy opodatkowania podaje si� na podstawie rejestru gruntów z dokładno�ci� do 0,0001ha (1m
2
), a ł�czn� kwot
 podatku w zaokr�gleniu

do 1,00 zł.

Je�eli obowi�zek podatkowy powstał lub wygasł w ci�gu roku, podatek rolny za ten rok ustala si� proporcjonalnie do liczby miesi�cy, w których istniał ten obowi�zek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomo�ci Rolnych,

a tak�e jednostki organizacyjne Lasów Pa
stwowych s� obowi�zane: Art.6a.8 
1)


