
	Burmistrz Miasta
	w Mikołowie
  (pieczęć nagłówkowa podatnika)		      ul. Rynek 16
DEKLARACJA
w sprawie podatku rolnego od gruntów od osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej
na podstawie art. 6a ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 1993 r. nr  94, poz. 431  z późn. zmianami ) 
Obliczenie podatku rolnego od gruntów za ............. r. położonych na terenie gminy Mikołów:
Położenie gruntów na terenie gminy (obręb) oraz rodzaj użytku z podaniem klasy gruntu
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Liczba hektarów przeliczeniowych
Stawka za 1 ha fizyczny podlegający podatkowi rolnemu
Stawka z 1 ha przeliczeniowego w zł
Wymiar podatku rolnego
 w zł
 (przed ulgami)
Ulgi w podatku rolnym od gruntów – w zł
Podatek rolny z gruntów po odliczeniu ulg

Ogółem – z podaniem klas   gruntów 
nie podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe
podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe
w tym pod stawami zarybionymi
z użytków rolnych i gruntów pod stawami niezarybionymi
z gruntów pod stawami zarybionymi
ogółem



z tytułu nabycia lub przejęcia w zagospodarowanie gruntów
inne
górskie
inwestycyjne
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Razem















Dokument niniejszy stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art.  3a § 1 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 968), w przypadku 
niewykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego.   

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

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

...................................
(Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prawidłowe obliczenie podatku oraz telefon)

(Kierownik jednostki)

(data)
Uwaga:
Należy wypełnić w przypadku odliczenia od podatku rolnego od gruntów kwoty ulgi inwestycyjnej.

Informacje o decyzjach przyznawanych ulg z tytułu inwestycji lub modernizacji:

1. 	
	
(nazwa i adres organu przyznającego ulgę)

			
(nr i data decyzji)	(kwota przyznanej ulgi w zł)

2. 	
	
(nazwa i adres organu przyznającego ulgę)

			
(nr i data decyzji)	(kwota przyznanej ulgi w zł)


Uzasadnienie przyczyn korekty  (art.81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997 r. Dz. Nr 137, poz.926  wraz z późniejszymi zmianami) :

	
	
	
	
	
	
	


......................................................                                          ............................................
(Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej)                                                                          (data) Wypełnia organ podatkowy

............................
  (data wpływu)
1.	W wyniku kontroli ustalono: 

przypis – w zł
odpis – w zł



2.	Przypisy – odpisy objęto decyzją Nr ............................................ 
z dnia ..........................200......r.
3.	Kwotę ............................ zł przypisano (odpisano) w dzienniku obrotów pod pozycją Nr .................... i na karcie kontowej Nr ........................

..........................				..........................................
              (data)				       (podpis księgowego)


OBJAŚNIENIA:
1.	Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne w tym spółki nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać terenowemu organowi administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego - deklaracje na podatek rolny od gruntów w każdym roku podatkowym do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 
	W razie zaistnienia zmian należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni 

Jeśli grunt stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
4.	Kwota zadeklarowanego podatku płatna jest bez wezwania w czterech ratach w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada na rachunek gminy nr:
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
84360003-71-36006-3-5


