1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący
działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy)

NIP

numer PESEL

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2. Rok

na
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

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

Art. 6a ust. 8-10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek
organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Formularz przeznaczony
jest również dla osób fizycznych, jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni - w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po
tym dniu oraz w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Prezydent Miasta Kalisza
62-800 Kalisz, Główny Rynek 20

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. deklaracja roczna
 2. korekta deklaracji rocznej - od miesiąca ……………………………………………

 3. deklaracja na dany rok - obowiązująca od miesiąca ……………………………………………

C. DANE PODATNIKA
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. podatnik niebędący osobą fizyczną

 2. osoba fizyczna

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię (nazwę pełną wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 1, a pozostałe dane podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2)

7. Identyfikator REGON (wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części 8. Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - symbol rodzaju
C kwadrat nr 1)
podstawowej działalności (dotyczy podmiotów wykonujących działalność
gospodarczą)

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok), imię ojca, imię matki (wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2, w przypadku, gdy numer
PESEL nie został nadany)

C.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA (adres siedziby wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli
w części C kwadrat nr 1, a adres zamieszkania wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli w części C kwadrat nr 2)
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
19. Rodzaj własności, posiadania (należy zaznaczyć właściwy kwadrat / właściwe kwadraty):
 1. właściciel / współwłaściciel  2. posiadacz samoistny / współposiadacz samoistny
 4. posiadacz zależny / współposiadacz zależny

 3. użytkownik wieczysty / współużytkownik wieczysty

20. Miejsce położenia gruntów (adres/y) oraz numer/y działek (należy wykazać odrębnie dla każdej nieruchomości). W przypadku braku miejsca należy
sporządzić załącznik do deklaracji

21. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów (należy wykazać odrębnie dla każdej nieruchomości)

D.1 OBLICZENIE PODATKU ROLNEGO

Grunty orne (klasa)
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz

4

5

6

7

8

Powierzchnia w ha
fizycznych

3

w zł, gr

2

1

Wymiar podatku rolnego
(kol. 6x7)

Stanowiących
gospodarstwo
rolne
(podlegająca
przeliczeniu na
ha
przeliczeniowe)

Grunty zwolnione

Stawka z 1 hektara
przeliczeniowego lub
fizycznego w zł, gr

Niestanowiących
gospodarstwa
rolnego (nie
podlegająca
przeliczeniu na ha
przeliczeniowe)

Liczba hektarów
przeliczeniowych ogółem
(kol. 3 x 4)

Ogółem powierzchnia
gruntów w hektarach
fizycznych
Przeliczniki dla okręgu
podatkowego II

Wyszczególnienie
użytków rolnych

Liczba hektarów przeliczeniowych
lub fizycznych stanowiąca podstawę
wymiaru podatku rolnego
(bez gruntów zwolnionych)

Powierzchnię gruntów w hektarach fizycznych i hektarach przeliczeniowych należy podać z dokładnością do 1m 2, tj. z dokładnością
do czterech miejsc po przecinku.

9

Tytuł
zwolnienia
i podstawa
prawna

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sady (klasa)
I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
V
VI
VIz

Łąki i pastwiska (klasa)
I
II
III
IV
V
VI
VIz

Grunty rolne
zabudowane
Grunty pod
stawami
a) zarybionymi
łososiem, trocią,
głowacicą, palią
i pstrągiem
b) zarybionymi
innymi gatunkami
ryb
c) niezarybionymi

Grunty pod
rowami
Grunty
zadrzewione
i zakrzewione na
użytkach rolnych

Użytki rolne,
dla których nie
można ustalić
przelicznika

Razem

x

x

x

Kwota podatku w zł, gr

E. ULGI W PODATKU ROLNYM
1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. inne
Razem

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku*
Od kwoty z części D. 1 Razem kol. 8 należy odjąć kwotę z części E Razem
(po zaokrągleniu do pełnych złotych)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
22. Imię i nazwisko podatnika/osoby (osób) reprezentujących podatnika

23. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

24. Podpis i pieczątka podatnika/osoby (osób) reprezentujących podatnika

*
Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu, na indywidualny numer rachunku bankowego
przyporządkowany dla podatnika lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu przeznaczony do gromadzenia dochodów z podatków i opłat.
2. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
3. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej 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 (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).
______________________________________________________________________________________________________________________________________
1.

Wypełnia organ podatkowy

......................................................................
(data wpływu)

do przypisu

....................................... 20..... r.
(data)
2. Adnotacje:

do odpisu

...............................................................
(podpis)

Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL

Załącznik do deklaracji na podatek rolny
(sporządzany tylko w przypadku braku miejsca w deklaracji w części D w poz. 20)

Lp.

Położenie gruntów
(nazwa ulicy i nr porządkowy)

Numer
działki

Numer księgi wieczystej

………………………………………...
Podpis i pieczątka podatnika/osoby (osób)
reprezentujących podatnika

