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

1. Identyfikator podatkowy

2. Nr dokumentu

1)

Załącznik Nr 1
do Uchw ały Rady Miasta Siem ianowic Śląskich
Nr 133/2015 z dnia 26 listopada 2015 r oku

IN-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
3. Rok
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późniejszymi zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
Składający:
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub mających wpływ na
wysokość opodatkowania.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
Termin składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. N azwa i adres siedz iby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JANA PAWŁA II 10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik m a obowiązek złożenia wraz z korektą inform acj i pisem nego uzasadnienia przy czy ny korekty – art. 81 ustawy Ordy nacj a podatkowa.

5. Okoliczn ości powod ujące obowiąz ek złoż enia informacji (zaznaczy ć właściwy kwadrat):

 1. informacja składana po raz pierw szy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
6. R odz aj własności, posiadania (zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. uży tkownik wieczy sty
6. współuży tkownik wieczy sty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
7. Miejsce/a (adres/y) poło żenia przedmiotów opodatkowan ia oraz identyfikator/y dz iałek, budynków, l okali (U waga! W ykazuje się
odrębnie dla każ dej nieruchomości).

8. N umer/y księgi wieczystej lub z bioru/ów dokumentów oraz naz wa sądu, w którym prowadzona jest księ ga wieczysta lub zb iór
dokumentów (Uwaga! W ykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości).

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. N azwisko, pierwsz e imię, drugie imię
10. Identyfikator REGON (jeż eli z ostał nadany)
12. D ata urodz enia (dzień – miesiąc - rok)

11. N umer PESEL
13. Imię ojca

14. Imię matki

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA
15. K raj
18. Gmina

16. W ojewództwo

17. Powiat

19. Uli ca

22. Miejscowość

20. N r domu
23. K od pocztowy

21. N r lokalu

24. Pocz ta

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania
w m2 / ha

E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. z wiązanych z prowadz eniem dz iałalności gospodarcz ej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod wodami powierzchni owymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jez ior i zbiorników sz tucz nych 2 )
3. poz ostałych, w tym zajętych na prowad zenie odpłatnej statutowej d ziałalności pożytku
publiczneg o prz ez organiz acje pożytku p ublicz nego

25.

m2

26.

ha

27.

m2

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
28.
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
m2
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia wżycie tego planu wodniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1) Identy fikator em podatkowy m j est: a) nume r PESEL – w przy padku podatników będący ch osobam i fizy czny m i obj ęty m i rej estrem PESEL nieprowadzący ch działalności
gospodarczej lub niebędący ch zarej estrowany m i podatnikam i podatku od towarów i usług; b) N IP – w przy padku pozostały ch podm iotów podlegaj ący ch obowiązkowi
ewidency j nem u.
2) Należy podać z dokładnością do czterech m iej sc po przecinku.
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Podstawa opodatkowania

E.2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI3)
1. miesz kaln ych – og ółem

w tym
kon dyg n acji

w m2
29.

- o d 1,40 m d o 2,20 m

m2

30.

m2

(z alicz yć 50% p owier z chn i)
- p owyż ej 2,20 m

31.

m2

o w ysoko ści:
2. z w iąz anych z p ro wad z en iem d z iałaln ości g osp od arcz ej o raz o d b ud ynków miesz kaln ych

32.

m2

lub ich cz ęści z ajętych na p ro wad z enie d z iałaln ości go sp od arcz ej – og ółem
w tym
kon dyg n acji

- o d 1,40 m d o 2,20 m

33.

m2

(z alicz yć 50% p owier z chn i)
- p owyż ej 2,20 m

34.

m2

o w ysoko ści:
3. z ajętych n a pr o wadz enie dz iałalno ści go spo d arcz ej w z akresie o br otu kwalifiko wan ym

35.

m2

materiałem siewn ym – og ółem
w tym
kon dyg n acji

- o d 1,40 m d o 2,20 m

36.

m2

(z alicz yć 50% p owier z chn i)
37.

- p owyż ej 2,20 m

m2

o w ysoko ści:
4. z w iąz anych z u d z ielan iem św iad cz eń z dr owo tnych w ro z u mien iu p rz ep isów o d z iałaln ości 38.

m2

lecz nicz ej, z ajętych pr z ez po d mio ty u d z ielające tych świad cz eń – o gółem
w tym
kon dyg n acji

- o d 1,40 m d o 2,20 m

39.

m2

(z alicz yć 50% p owier z chn i)
- p owyż ej 2,20 m

40.

m2

o w ysoko ści:
5. p o z ostałych, w tym z ajętych na p ro wad z enie o dp łatn ej statu towej d z iałaln ości p oż ytku

41.

m2

pu b licz n eg o pr z ez or g aniz acje po ż ytku p ub licz neg o – o gółem
w tym
kon dyg n acji

- o d 1,40 m d o 2,20 m

42.

m2

(z alicz yć 50% p owier z chn i)
- p owyż ej 2,20 m

43.

m2

o w ysoko ści:

E.3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH
Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
bu do wle

Podstawa opodatkowania
w zł.4 )
44.

zł.

F. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
45. Pod ać p o wierz ch nię gr un tów, b ud yn ków bąd ź w artość b ud ow li pr z edmio tów z wo lnio nych or az p rz ep is p raw a – z jakiego tytu łu
występu je z wo ln ienie.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOB Y REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
O świadcz am, ż e są mi z n ane p rz ep isy K od eksu karn ego skarb ow ego o o dp ow iedz ialno ści z a p o dan ie d an ych n iez go dn ych z r z ecz ywistością.
46. Imię
47. N az w isko
48. D ata w ypełn ien ia in for macji (d z ień – miesiąc – ro k)

49. Pod pis (piecz ęć) po d atn ika / o sob y rep rez entu jącej p od atnika 5 )

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
50. U wag i o rg anu po d atko weg o
51. D ata (d z ień – miesiąc – ro k)

52. Pod pis p rz yjmująceg o fo rmular z

3) Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, 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.
4) Zgodnie z art 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 613 z późniejszymi zmianami), podstawy
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom 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 groszy podwyższa
się do pełnych złotych.
5) Niepotrzebne skreślić.
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1. Identyfikato r po datkowy

2. N r dokumentu

1)

Załącznik Nr 2
do U chwały Rady Miasta Siem ianowic Śląskich
N r 133/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
3. R ok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późniejszymi zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
Składający:
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem
osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie)
Termin składania:
obowiązku podatkowego lub mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedz iby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JANA PAWŁA II 10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik m a obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracj i pisem nego uzasadnienia przy czy ny korekty – art. 81 ustawy Ordy nacj a podatkowa.

5. Okoliczności powodu jące obowiązek z łożenia deklaracj i (zaznaczy ć właściwy kwadrat):

 1. deklaracja roczna

 2. korekt a deklaracji rocznej o d miesiąca

__ __

roku

__ __ __ __

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Ro dzaj własn ości, posiadan ia (zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. uży tkownik wieczy sty
6. współuży tkownik wieczy sty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA
* - do ty czy podatn ika niebędącego osobą fizy czn ą

** - dot yczy po datnik a będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Ro dzaj podatn ika (zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. osoba f izy czna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacy jna, w ty m spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

8. Nazwa pełna * / N az wisko **

9. Nazwa skrócon a * / Pierwsze imię, drugie imię **

10. Identyfikator R EGON (jeż eli z ostał nadany)

11. N umer PESEL **

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. K raj

15. Gmin a

19. Miejscowość

13. W ojewódz two

14. Powiat

16. U lica

17. N r domu

20. K od poczto wy

18. N r lokalu

21. Pocz ta

1) Identy fikatorem podatkowy m j est: a) numer P ESEL – w przy padku podatników będący ch osobam i fizy czny m i obj ęty m i rej estrem PESEL nieprowadzący ch działalności
gospodarczej lub niebędący ch zarej estrow any m i podatnikam i podatku od towarów i usług; b) N IP – w przy padku pozostały ch podm iotów podlegaj ący ch obowiązkowi
ewidency j nem u.
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania

E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związ an ych z p ro wadz eniem dz iałal ności g osp odarcz ej ,
b ez wz ględu n a sposób z akwalifikowania w ewidencj i
g ru ntów i bud yn ków
2. pod wodami powierzchnio wymi sto jącymi lu b wo dami
p owierz ch niowymi
płynącymi
jezi or
i
z biorni ków
sztucz nych 2 )
3. poz ostałych, w tym z ajętych n a prowadz en ie o dpłatnej
statutowej
d ziałalności
poż ytku
pub licz nego
przez
o rg ani zacj e p ożytku pu bliczn eg o

Stawka podatku

2

w m / ha

zł., gr.

22.

24.

,

m2
25.

26.

,
29.

,
30.

,

m2

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w31.
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i
położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowyzgodnie z przepisami prawa budowlanego

,
27.

ha

28.

E.2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW
LUB ICH CZĘŚCI3)

zł., gr.

23.

,

Kwota podatku

32.

,
33.

,

m2

,

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku

Kwota podatku

w m2

zł., gr.

zł., gr.

34.

35.

36.

1. miesz kalnych – ogółem

,

m2
- od 1,40 m d o 2,20 m
w tym
(z alicz yć 50% po wierz ch ni)
ko ndygnacj i - powyżej 2,20 m
o wysokości:
2. związ an ych z p ro wadz eniem dz iałal ności g osp odarcz ej
o raz od b udynków miesz kaln ych lu b ich części z ajętych na
p ro wadz enie dz iał aln ości g osp odarcz ej – o gółem
- od 1,40 m d o 2,20 m
w tym
(z alicz yć 50% po wierz ch ni)
ko ndygnacj i - powyżej 2,20 m
o wysokości:
3. zajętych na p ro wadz enie dz iałalności go sp odarcz ej w
z akresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
o gół em
- od 1,40 m d o 2,20 m
(z alicz yć 50% po wierz ch ni)
ko ndygnacj i - powyżej 2,20 m
o wysokości:
w tym

4. z wiązanych z udz ielan iem świadcz eń z drowotn ych w
roz umieniu prz ep isów o d ziałalności leczni cz ej , z aj ętych
p rz ez p odmioty ud zielające tych świadczeń – og ółem
- od 1,40 m d o 2,20 m
w tym
(z alicz yć 50% po wierz ch ni)
ko ndygnacj i - powyżej 2,20 m
o wysokości:
5. poz ostałych, w tym z ajętych n a prowadz en ie o dpłatnej
statutowej
d ziałalności
poż ytku
pub licz nego
przez
o rg ani zacj e p ożytku pu bliczn eg o – ogółem

,

37.

m2
38.

m2
39.

40.

41.

,

m2

,

42.

m2
43.

m2
44.

45.

46.

,

m2

,

47.

m2
48.

m2
49.

50.

51.

,

m2

,

52.

m2
53.

m2

54.

55.

m2

56.

,

,

- od 1,40 m d o 2,20 m
57.
w tym
m2
(z alicz yć 50% po wierz ch ni)
ko ndygnacj i - powyżej 2,20 m
58.
m2
o wysokości:
Należy
podać
z
dokładnością
do
czterech
m
iejsc
po
przecinku.
2)
3) Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, 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.
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E.3 W ARTOŚĆ BUDOW LI LUB ICH
CZĘŚCI ZW IĄZANYCH Z
PROW ADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku

Kwota podatku

w zł.

%

zł., gr.

59.

60.

61.

1. budowle

zł.

,

%

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
62.

Kw ota podatku (w pełnych złotych***)
*** Niniej sza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

,

G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
63. Podać powierzch nię gruntów, budynków bądź wartość budowli przedmiotów z wo lnionych oraz przepis p rawa – z jakiego tytułu
występu je z wolnien ie.

H. DANE O GRUNTACH, BUDYNKACH I BUDOWLACH PODLEGAJACYCH OPODATKOWANIU
- identyfikatory geodezyjne wykazuje się, jeżeli zostały nadane

H.1. GRUNTY
L p.

Po łożenie n ieruchomości

Nr KW

Nr d ziałek

Tytu ł
prawny

Powierzchnia
g run tów w m 2

RAZEM
DN-1
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H.2. BUDYNKI
L p.

Położenie nieruchomości

Nr KW

wykazuj e się odrębnie dla każdego budynku lub lokalu

Tytuł
prawny

Budynek (nr geodezyj ny) lub lokal

Powierzchnia użytkowa w m2

RAZEM

H.3. BUDOW LE
L p.

Położ en ie bud owli

N azwa budowli

Tytuł
prawny

W artość budowli
zł., gr.

RAZEM (z dokładnością do 1 zł.)

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOB Y REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświ adczam, ż e są mi z nan e prz episy K od eksu karnego skarb owego o odpowiedzi alności za podanie danych ni ezg odnych z rzecz ywistością.
64. Imię
65. N az wisko

66. D ata wypełni enia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)

67. Podpis (piecz ęć) podatnika / osoby reprez en tującej podatnika 4 )

Nr t elefon u: ............................................

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
68. U wag i organ u podatkowego

69. D ata (dz ień – miesiąc – ro k)

70. Podpis przyjmu jącego formularz

4) Niepotrzebne skreślić.
I. Podatnicy są zobowiązani:
1) składać w terminie do dnia 31 sty cznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania,
deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy , sporządzone na f ormularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek
podatkowy powstał po ty m dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniający ch powstanie tego obowiązku
2) odpowiednio skory gować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpły w na wy sokość opodatkowania w dany m roku podatkowy m w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy , w ratach proporcjonalny ch do
czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za sty czeń do dnia 31 sty cznia.
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach – 96 1050 1214 1000 0010 0150 5823
II. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości doty czy również podatników korzy stający ch ze zwolnień.
DN-1
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1. Identyfikato r po datkowy

2. N r dokumentu

1)

Załącznik Nr 3
do U chwały Rady Miasta Siem ianowic Śląskich
N r 133/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

IR-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
3. R ok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1381 z późniejszymi zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi
Składający:
gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub mających wpływ na
wysokość opodatkowania.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
Termin składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Nazwa i adres siedz iby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JANA PAWŁA II 10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik m a obowiązek złożenia wraz z korektą inform acj i pisem nego uzasadnienia przy czy ny korekty – art. 81 ustawy Ordy nacj a podatkowa.

5. Okoliczności powodu jące obowiązek z łożenia info rmacji (zaznaczy ć właściwy kwadrat):

 1. informacja składana po raz pierw szy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
6. Ro dzaj własn ości, posiadan ia (zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. uży tkownik wieczy sty
6. współuży tkownik wieczy sty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
7. Miejsce/a (ad res/y) położ enia przedmiotów opodatkowan ia oraz identyfikator/y działek. (U waga! W yk az uje się o drębnie dla każ dej
nieru chomości).

8. N umer/y księgi wieczystej lu b z bioru/ów dokumentów oraz naz wa sądu, w którym prowadzona jest księ ga wiecz ysta lub zbiór
dokumentów (U wag a! W ykazuje się odrębn ie dla każdej nieruchomo ści).

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Nazwisko, pi erwsz e imię, drugie imię
10. Identyfikator R EGON (jeż eli z ostał nadany)
12. D ata urodzenia (dzień – miesiąc - rok)

11. N umer PESEL
13. Imię ojca

14. Imię matki

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA
15. K raj
18. Gmin a
22. Miejscowość

16. W ojewódz two

17. Powiat

19. U lica

20. N r domu
23. K od poczto wy

21. N r lokalu

24. Pocz ta

1) Identy fikatorem podatkowy m j est: a) numer P ESEL – w przy padku podatników będący ch osobam i fizy czny m i obj ęty m i rej estrem PESEL nieprowadzący ch działalności
gospodarczej lub niebędący ch zarej estrow any m i podatnikam i podatku od towarów i usług; b) N IP – w przy padku pozostały ch podm iotów podlegaj ący ch obowiązkowi
ewidency j nem u.
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E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
- NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)

E.1. GRUNTY ORNE
Klas a użytk ów rolnych
Pow ie rzchnia

I

II

25.

IIIa

26.
ha

w ha

IIIb

27.

IVa

28.

ha

IVb

29.

ha

30.

ha

ha

ha

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA
I

Klas a użytk ów rolnych
Pow ie rzchnia

II

31.

III

32.
ha

w ha

IV

33.

34.

ha

ha

ha

E.3. SADY
I

Klas a użytk ów rolnych
Pow ie rzchnia

II

35.
ha

w ha

III, IIIa

36.

IIIb

37.
ha

IV, IVa

38.
ha

IVb

39.
ha

40,
ha

ha

E.4. POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH
GOSPODARSTWO ROLNE – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
41. Podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów.

F. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO
- NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
42.

Pow ie rzchnia w ha

ha

G. INFORM ACJA O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
(należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
43. Podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów z wolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu w ystępuje zwolnienie.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOB Y REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi z nane przepisy K odeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności z a podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
44. Imię
45. N azwisko
46. D ata wypełnienia informacji (dzień – miesiąc – rok)

47. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprez entującej podatnika 2 )

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
48. U wagi organu podatkowego

49. D ata (dz ień – miesiąc – rok)

50. Podpis przyjmującego formularz

2) Niepotrzebne skreślić.
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1. Identyfikato r po datkowy

2. N r dokumentu

1)

Załącznik Nr 4
do U chwały Rady Miasta Siem ianowic Śląskich
N r 133/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

DR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
3. R ok
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1381 z późniejszymi zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami
gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu
Składający:
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami
prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tymspółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania:

Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie)
obowiązku podatkowego lub mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedz iby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JANA PAWŁA II 10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik m a obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracj i pisem nego uzasadnienia przy czy ny korekty – art. 81 ustawy Ordy nacj a podatkowa.

5. Okoliczności powodu jące obowiązek z łożenia deklaracj i (zaznaczy ć właściwy kwadrat):

 1. deklaracja roczna

 2. korekt a deklaracji rocznej o d m iesiąca

__ __

roku

__ __ __ __

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Ro dzaj własn ości, posiadan ia (zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. uży tkownik wieczy sty
6. współuży tkownik wieczy sty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA

* - do ty czy podatn ika niebędącego osobą fizy czn ą

** - dot yczy po datnik a będącego osobą fizyczną

D.1. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
7. Miejsce/a (ad res/y) położ enia przedmiotów opodatkowan ia oraz identyfikator/y działek (U waga! W ykaz uje się o drębnie dla każ dej
nieru chomości).

8. N umer/y księgi wieczystej lu b z bioru/ów dokumentów oraz naz wa sądu, w którym prowadzona jest księ ga wiecz ysta lub zbiór
dokumentów (U wag a! W ykazuje się odrębn ie dla każdej nieruchomo ści).

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Ro dzaj podatn ika (zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. osoba f izy czna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacy jna, w ty m spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

10. N az wa pełna * / N azwisko **
11. N az wa skrócona * / Pierwsz e imię, drugi e imię **
12. Identyfikator R EGON (jeż eli z ostał nadany)

13. N umer PESEL **

D.3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14. K raj

15. W ojewódz two

17. Gmin a

16. Powiat

18. U lica

19. N r domu

21. Miejscowość

22. K od poczto wy

20. N r lokalu

23. Pocz ta

E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
- NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)

E.1. GRUNTY ORNE
Pow ie r zchnia w ha
a

K lasa uż ytków
rolnych

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb

Prze licznik

b

Pow ie rzchnia w ha pr ze licze niow ych
c

24.

ha

25.

26.

ha

27.

ha

28.

29.

ha

30.

ha

31.

32.

ha

33.

ha

34.

35.

ha

36.

ha

37.

38.

ha

39.

ha

40.

41.

ha

1) Identy fikatorem podatkowy m j est: a) numer P ESEL – w przy padku podatników będący ch osobam i fizy czny m i obj ęty m i rej estrem PESEL nieprowadzący ch działalności
gospodarczej lub niebędący ch zarej estrow any m i podatnikam i podatku od towarów i usług; b) N IP – w przy padku pozostały ch podm iotów podlegaj ący ch obowiązkowi
ewidency j nem u.
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E.2. ŁĄKI I PASTWISKA
I
II
III
IV

42.

ha

43.

44.

ha

45.

ha

46.

47.

ha

48.

ha

49.

50.

ha

51.

ha

52.

53.

ha

54.

ha

55.

56.

ha

57.

ha

58.

59.

ha

60.

ha

61.

62.

ha

63.

ha

64.

65.

ha

66.

ha

67.

68.

ha

69.

ha

70.

71.

ha

E.3. SADY
I
II
III, IIIa
IIIb
IV, IVa
IVb

E.4. POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH
GOSPODARSTWO ROLNE – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Pow ie rzchnia w ha
a

Rodzaj i klasa
użytkówrolnych

Prze licznik

b

Pow ie rzchnia w ha prze licze niow ych
c

72.

73.

ha

74.

75.

ha

76.

77.

ha

78.

79.

ha

80.

81.

ha

82.

83.

ha

84.

85.

ha

86.

87.

ha

E.5. ŁĄCZNA POW IERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOW IĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
88. Powierzchnia wha (suma z części E.1 do E.4 kol. a)

89. Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z części E.1 do E.4 kol.c)
ha

ha

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH
*** - niniej sza deklaracj a stanowi podstawę do wy stawienia ty tułu wy konawczego, zgodnie z przepisam i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucy j ny m w adm inistracji
90. Łączna powierzchnia wha przeliczeniowych
91. Stawka podatku
92. Kwota podatku (w pełnych złotych***)

G. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO
- NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
*** - niniej sza deklaracj a stanowi podstawę do wy stawienia ty tułu wy konawczego, zgodnie z przepisam i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucy j ny m w adm inistracji
93. Łączna powierzchnia wha

94. Stawka podatku

95. Kwota podatku (w pełnych złotych***)

H. INFORM ACJA O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
(należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
96. Podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz prz epis prawa – z jakiego tytułu w ystępuje zwolnienie.

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOB Y REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, ż e są mi znane prz episy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedz ialności z a podanie danych niez godnych z rzeczywistością.
97. Imię
98. N az wisko
99. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)

100. Podpis (piecz ęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
101. U wagi organu podatkowego

102. D ata (dzień – miesiąc – rok)

103. Podpis prz yjmującego formularz

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

1. Identyfikator podatkowy

2. N r dokumentu

1)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Siem ianowic Śląskich
Nr 133/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

IL-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
3. R ok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 465 z późniejszymi zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów,
Składający:
posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub mających wpływ na
wysokość opodatkowania.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
Termin składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JANA PAWŁA II 10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
P odatnik m a obowiązek złożenia wraz z korektą inform acj i pisem nego uzasadnienia przy czy ny korekty – art. 81 ustawy Ordy nacj a podatkowa.

5. Okoliczności powodujące obowiązek złoż enia informacji (zaznaczy ć właściwy kwadrat):

 1. informacja składana po raz pierw szy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
6. Rodz aj własności, posiadania (zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. uży tkownik wieczy sty
6. współuży tkownik wieczy sty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
7. Miejsce/a (adres/y) położ enia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek. (U waga! W yk azuje się odrębnie dla każdej
nieruchomości).

8. N umer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub z biór
dokumentów (U waga! W ykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości).

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
10. Identyfikator R EGON (jeż eli został nadany)
12. D ata urodz enia (dz ień – miesiąc - rok)

11. N umer PESEL
13. Imię ojca

14. Imię matki

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA
15. K raj
18. Gmina
22. Miejscowość

16. W ojewództwo

17. Powiat

19. Ulica

20. N r domu
23. K od pocz towy

21. N r lokalu

24. Poczta

1) Identy fikatorem podatkowy m j est: a) nume r P ESEL – w przy padku podatników będący ch osobam i fizy czny m i obj ęty m i rej estrem P ESEL nieprowadzący ch działalności
gospodarczej lub niebędący ch zarej estrowany m i podatnikam i podatku od towarów i usług; b) N IP – w przy padku pozostały ch podm iotów podlegaj ący ch obowiązkowi
ewidency j nem u.
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
(należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
Powierzchnia

Rodzaj lasu
1. Lasy

w ha
25.

ha

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

26.

ha

3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

27.

ha

F. INFORM ACJA O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
(należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
28. Podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie.

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
29. Imię
30. Nazwisko

31. Data wypełnienia informacji (dzień – miesiąc – rok)

32. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2 )

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
33. Uwagi organu podatkowego

34. Data (dzień – miesiąc – rok)

35. Podpis przyjmującego formularz

2) Niepotrzebne skreślić.
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1. Identyfikator podatkowy

2. N r dokumentu

1)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Siem ianowic Śląskich
Nr 133/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
3. R ok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 465 z późniejszymi zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami
lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub
Składający:
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z
jednostkami organizacyjnymi, w tymspółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie)
Termin składania:
obowiązku podatkowego lub mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego:
PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. JANA PAWŁA II 10
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
P odatnik m a obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracj i pisem nego uzasadnienia przy czy ny korekty – art. 81 ustawy Ordy nacj a podatkowa.

5. Okoliczności powodujące obowiązek złoż enia deklaracji (zaznaczy ć właściwy kwadrat):

 1. deklaracja roczna

 2. korekt a deklaracji rocznej od miesiąca

__ __

roku

__ __ __ __

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodz aj własności, posiadania (zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. uży tkownik wieczy sty
6. współuży tkownik wieczy sty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA
* - dot yczy podat nika niebędącego osobą fizyczną

** - dot yczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
7. Miejsce/a (adres/y) położ enia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! W yka zuje się odrębnie dla każdej
nieruchomości).

8. N umer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub z biór
dokumentów (U waga! W ykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości).

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Rodz aj podatnika (zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. osoba f izy czna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacy jna, w ty m spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

10. N azwa pełna * / N azwisko **

11. N azwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

12. Identyfikator R EGON (jeż eli został nadany)

13. N umer PESEL **

D.3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14. K raj
17. Gmina
21. Miejscowość

15. W ojewództwo

16. Powiat

18. Ulica

19. N r domu
22. K od pocz towy

20. N r lokalu

23. Poczta

1) Identy fikatorem podatkowy m j est: a) nume r P ESEL – w przy padku podatników będący ch osobam i fizy czny m i obj ęty m i rej estrem P ESEL nieprowadzący ch działalności
gospodarczej lub niebędący ch zarej estrowany m i podatnikam i podatku od towarów i usług; b) N IP – w przy padku pozostały ch podm iotów podlegaj ący ch obowiązkowi
ewidency j nem u.

DL-1

1/2

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

E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
(należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
R odz aj gruntów leśnych
1. Lasy

Powierzchnia

Stawka

Kwota podatku

w ha

podatku zł., gr.

zł., gr.

24.

25.

26.

2. Lasy wchodzące
rez erwatów przyrody

w

skład 27.

28.

29.

3. Lasy wchodzące
parków narodowych

w

skład 30.

31.

32.

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
33.

Kw ota podatku (w pełnych złotych***)
*** Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

,

G. INFORM ACJA O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
(należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
34. Podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOB Y REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy K odeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności z a podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
35. Imię
36. N azwisko

37. Data wypełnienia informacji (dz ień – miesiąc – rok)

38. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2 )

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
39. Uwagi organu podatkowego

40. Data (dzień – miesiąc – rok)

41. Podpis przyjmującego formularz

2) Niepotrzebne skreślić.
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