Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/95/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015 r.

DEKLARACJAW SPRAWIE PODATKU ROLNEGO NA ROK….
DR-2

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.)
Składający

: Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających
osobowości

prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek

organizacyjnych Lasów Państwowych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami
prawnymi, bądź innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej w tym z spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania : Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego jak również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienie zdarzeń mających wpływ na
wysokość podatku
Miejsce składania: Siedziba organu podatkowego właściwego według miejsca położenia gruntów

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Burmistrz Lubniewic, 69 – 210 Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51, woj. Lubuskie
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
właściciel

posiadacz samoistny

użytkownik wieczysty

posiadacz zależny

Miejsce / adres / położenia przedmiotów opodatkowania
Identyfikatory działek ewidencyjnych

Oznaczenie Księgi Wieczystej i Sądu lub zbioru dokumentów określających własność

Pełna nazwa

Nr NIP
Nr Regon

Nazwa skrócona

PKD

B.2. ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod

Nr lokalu

Poczta

C. OBOWIĄZEK SKŁADANIA INFORMACJI
deklaracja roczna od m-ca…….rok

korekta deklaracji rocznej od m-ca …rok….

D. DANE DOTYCZACE UŻYTKÓW ROLNYCH
Klasy użytków rolnych wynikające
z ewidencji gruntów i budynków
- powierzchnia gruntu w ha fizycznych
Grunty orne ( R )

Powierzchnia w ha
podlegająca przeliczeniu

Przelicznik

x

x

x

V

x

x

x

VI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

V

x

x

x

VI

x

x

x

Klasy

Grunty orne

Powierzchnia w ha
przeliczeniowych

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb

Sady ( S)
Klasa

Sady

I
II
III, IIIa
IIIb
IV, IVa
IVb
V
VI
Łąki i pastwiska (Ł, Ps)
Klasa

Łąki i pastwiska

I
II
III
IV

Grunty rolne zabudowane
x

x

x

V

x

x

x

VI

x

x

x

x

x

x

Klasa

Grunty orne, sady, łąki i pastwiska

I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb

Grunty pod stawami (WsR)
Zarybione łososiem,
trocią, głowacicą, palią
i pstrągiem
Zarybione innymi
gatunkami ryb
Grunty pod stawami
niezarybionymi
Grunty pod rowami (W)
Grunty, którym nie
można ustalić
przelicznika powierzchni
użytków rolnych
Grunty zadrzewione i
zakrzewione na
użytkach rolnych

OGÓŁEM:
E. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I ULG
Podać powierzchnię i przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie

∗

Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze
zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków (…) zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej podwyższa się do pełnych złotych.
∗∗

F. KWOTA NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO DO ZAPŁATY
1.

Podatek dla gospodarstw rolnych
Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych
Stawka podatku
Kwota podatku (w pełnych złotych)

2.

Podatek od gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych
Łącznie powierzchnia w ha
Stawka podatku
Kwota podatku (w pełnych złotych)

G. OŚWADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ∗ niewłaściwe skreślić
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data i podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE :
1.

2.
3.
4.

W przypadku niewpłacenia należnego podatku rolnego lub wpłacenia w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U z 2014 r. poz. 1619 z późm.zm.)
Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy
przepisów ustawy.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty.
Należny podatek płatny jest w ratach na rachunek bankowy prowadzony przez BS Ośno Lubuskie O/Lubniewice
53 8369 0008 0050 0018 2000 0010.

