POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy podatnika

1)

2. Zał cznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/125 /15 Rady Miejskiej w abnie z dnia 26 listopada 2015

INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMO CI,ROLNEGO I LE NEGO
3. Rok
Podstawa prawna:
Składaj cy:

Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849, z pó n. zm.)., Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z
2013 r, poz.1381, z pó n. zm.), Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o podatku le nym (Dz.U. z 2013 r.poz.465 z pó n.zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b d cych:
a) wła cicielami nieruchomo ci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo ci lub obiektów budowlanych, u ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
nieruchomo ci lub ich cz ci albo obiektów budowlanych lub ich cz ci, stanowi cych własno Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego,
b) wła cicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, u ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowi cych własno Skarbu Pa stwa lub
jednostki samorz du terytorialnego,
c)wła cicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, u ytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowi cych własno Skarbu Pa stwa lub jednostki
samorz du terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci maj cych wpływ na powstanie (wyga ni cie) obowi zku podatkowego, lub wysoko opodatkowania.
Organ podatkowy wła ciwy ze wzgl du na miejsce poło enia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

BURMISTRZ ABNA
33-240 abno ul. Jagiełły 1

B. OBOWI ZEK ZŁO ENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowi zek zło enia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Okoliczno ci powoduj ce obowi zek zło enia informacji (zaznaczy wła ciwy kwadrat):

1. informacja składana po raz pierwszy

2. korekta uprzednio zło onej informacji (miesi c – rok)

C. PODMIOT ZOBOWI ZANY DO ZŁO ENIA INFORMACJI
6.1 Rodzaj własno ci, posiadania (zaznaczy wła ciw kratk )

1. wła ciciel
2. współwła ciciel
3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. u ytkownik wieczysty
6. współu ytkownik wieczysty
7. posiadacz zale ny (np. dzier awca)
8. współposiadacz zale ny (np. dzier awca)
6.2 Miejsce/a poło enia przedmiotów opodatkowania(obr b geodezyjny) oraz numery działek, budynków, lokali
6.3 Numer/y ksi gi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa s du, w którym prowadzona jest ksi ga wieczysta lub zbiór dokumentów

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwisko
8. Pierwsze imi , drugie imi
9. Identyfikator REGON

10. Numer PESEL

11. Data urodzenia

12. Imi ojca

13. Imi matki

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
14. Kraj
17. Gmina

15. Województwo

16. Powiat

18. Ulica

21. Miejscowo

19. Nr domu
22. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

23. Poczta

I.PODATEK OD NIERUCHOMO CI
E. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJ CYCH ZWOLNIENIU
Podstawa opodatkowania w
m2 (ha) z dokładno ci do 1 m2

E.1.POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Zwi zane z prowadzeniem działalno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków

24.

2. Pod wodami powierzchniowymi
stoj cymi lub wodami powierzchniowymi płyn cymi jezior i zbiorników
2
sztucznych (nale y poda w ha )

25.

3. Pozostałe grunty, w tym zaj te na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno ci po ytku publicznego
przez organizacje po ytku publicznego

26.

.

4 niezabudowanych obj tych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 pa dziernika 2015
r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i poło onych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudow mieszkaniow , usługow albo zabudow o
przeznaczeniu mieszanym obejmuj cym wył cznie te rodzaje zabudowy, je eli od dnia wej cia w ycie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłyn ł okres 4 lat, a w tym czasie nie zako czono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego

m2

,

ha
m2

27.

m2
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E.2. POWIERZCHNIA U YTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ

CI3)
Podstawa opodatkowania w m2

- ogółem

1. Mieszkalne

28.
m2

w tym
kondygnacji o
wysoko ci:

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczy 50% powierzchni)

29.

- powy ej 2,20 m

30.

m2
m2

2. Zwi zane z prowadzeniem działalno ci gospodarczej - ogółem

31.

- pomieszczenia w budynkach mieszkalnych

32.

- inne ni mieszkalne

33.

m2

m2

w tym :

m2
3. Zaj te na prowadzenie działalno ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

34.

4. Zwi zane z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalno ci leczniczej, zaj tych
przez podmioty udzielaj ce tych wiadcze

35.

w tym
kondygnacji o
wysoko ci:

m2
m2

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczy 50% powierzchni)

36.

- powy ej 2,20 m

37.

m2
m2

5. Pozostałe, w tym zaj te na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno ci po ytku publicznego przez
organizacje po ytku publicznego – ogółem

w tym
kondygnacji o
wysoko ci:

38.
m2

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczy 50% powierzchni)

39.

- powy ej 2,20 m

40.

m2
m2

E.3 . WARTO

BUDOWLI LUB ICH CZ

CI ZWI ZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNO CI
Podstawa opodatkowania w zł
z dokładno ci do 1 zł

Budowle

41.
zł

E.4. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
42. Powierzchnia gruntów, budynków, warto

budowli - przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa, tytuł prawny zwolnienia

3) Za powierzchni u ytkow budynków uwa a si powierzchni mierzon po wewn trznej długo ci cian na wszystkich kondygnacjach, z
wyj tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów d wigowych; za kondygnacj uwa a si równie gara e podziemne,piwnice, sutereny i
poddasza u ytkowe.Budynek-obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego ,który jest trwale zwi zany z gruntem,wydzielony z
przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiadaj cy fundamenty i dach-art.1a,ust. 1, pkt 1 i 5 u.p.o.l.

II.PODATEK ROLNY
F. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA– NIEPODLEGAJ CYCH ZWOLNIENIU2)
F.1. GRUNTY ORNE
Klasa u ytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

INRL-1
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I
43.

II
44.

,
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IIIa
45.

,

IIIb
46.

,

IVa
47.

,

IVb
48.

,

,
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F.2. Ł KI I PASTWISKA
Klasa u ytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

49.

III

50.

IV

51.

,

52.

,

,

,

F.3. SADY
Klasa u ytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

53.

III, IIIa,

54.

55.

,

,

IIIb

IV, IVa,

56.

IVb

57.

,

58.

,

,

,

F.4 . GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE
Powierzchnia w ha

59.

F.5 . ROWY
Powierzchnia w ha

60.

F.6. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI
Powierzchnia w ha

61.

F.7 . GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, troci , głowacic , pali i pstr giem
Powierzchnia w ha

62.
,

F.8 . GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb
Powierzchnia w ha

63.
,

F.9. Ł CZNA POWIERZCHNIA U YTKÓW ROLNYCH STANOWI CYCH GOSPODARSTWO ROLNE
- NIEPODLEGAJ CYCH ZWOLNIENIU 2)
Powierzchnia w ha

64.

,

ha

F.10. Ł CZNA POWIERZCHNIA U YTKÓW ROLNYCH NIESTANOWI CYCH GOSPODARSTWA
2)
ROLNEGO - NIEPODLEGAJ CYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia w ha

65.

,

ha

F.11. DANE DOTYCZ CE ZWOLNIE I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJ CYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Powierzchnia w ha
fizycznych2)

Tytuł prawny zwolnienia
Art.12 ust.1 pkt 1 - u ytki rolne klasy V, VI i VIz

Klasa V

66.

Klasa VI

67.

Klasa VIz

68.

Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na u ytkach rolnych

69.

Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczy wła ciwy
kwadrat)

70.
71. Ulga

75%

50%

Art.12 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne obj te systemem o wiaty oraz prowadz ce je
organy, w zakresie gruntów zaj tych na działalno o wiatow

72.

Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zaj te przez zbiorniki wody słu

73.

ce do zaopatrzenia ludno ci w wod

Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty poło one w mi dzywalach

74.

,
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Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadz cy zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno ci zawodowej w zakresie gruntów
zgłoszonych wojewodzie, je eli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzj w sprawie przyznania statusu zakładu pracy
chronionej lub zakładu aktywno ci zawodowej albo za wiadczeniem - zaj tych na prowadzenie tego zakładu,
z wyj tkiem gruntów znajduj cych si w posiadaniu zale nym podmiotów nieb d cych prowadz cymi zakłady pracy
chronionej lub zakłady aktywno ci zawodowej

75.

Inne

76.

F.12. DANE DOTYCZ CE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJ CYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY
GMINY
Tytuł prawny ulgi
Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna

77.

Art.13c ust.1 - ulga z tytułu wystapienia kl ski ywiołowej

78. Ulga

tak

Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powi kszenie ju
istniej cego do powierzchni nieprzekraczaj cej 100 ha

nie

79. Ulga

100%
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczy wła ciwy kwadrat)

80. Ulga

75%

50%

III. PODATEK LE NY
G. DANE DOTYCZ CE LASÓW NIEPODLEGAJ CYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia
w ha
z dokładno ci do 1m2

Rodzaj lasu
1. Lasy

81.

2.. Lasy wchodz ce w skład rezerwatów przyrody

82.

3. Lasy wchodz ce w skład parków narodowych

83.

4. Ł czna powierzchnia lasu (w ha fizycznych)

84.

2)

,
,
,
,

G.1. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
85. Poda powierzchni lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wyst puje zwolnienie.

H. O WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ CEJ PODATNIKA
O wiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ci .
86. Imi

87. Nazwisko

88. Data wypełnienia informacji (dzie - miesi c - rok)

89. Podpis (piecz

) podatnika / osoby reprezentuj cej podatnika5)

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
90. Uwagi organu podatkowego

91. Data (dzie - miesi c - rok)

1)

92. Podpis przyjmuj cego formularz

Nale y poda PESEL w przypadku osoby fizycznej a numer NIP dla pozostałych podmiotów podlegaj cych obowi zkowi ewidencyjnemu.
Nale y poda z dokładno ci do czterech miejsc po przecinku.
Za powierzchni u ytkow budynków uwa a si powierzchni mierzon po wewn trznej długo ci cian na wszystkich kondygnacjach, z wyj tkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybów d wigowych; za kondygnacj uwa a si równie gara e podziemne,piwnice, sutereny i poddasza
u ytkowe.Budynek-obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego ,który jest trwale zwi zany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za
pomoc przegród budowlanych oraz posiadaj cy fundamenty i dach-art.1a,ust. 1, pkt 1 i 5 u.p.o.l.
4)
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatno ci pierwszej raty.
5)
Niepotrzebne skre li .
2)
3)
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