Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
tel. 16.632.80.10; fax 16.632.11.91

PD-03

KARTA INFORMACYJNA

Identyfikator

PD
Referat

Decyzja w sprawie zwolnienia i zastosowania ulgi w podatku rolnym
z tytułu nabycia gruntów

Podstawa prawna:



Art.12 ust.1 pkt.4 , art.13 d
listopada 1984r. o podatku
późn.zm.);



Art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U.2020.1325 z późn.zm.);



Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U.2020.708 z późn.zm.);



Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107, 108 ust.1 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w
sektorze rolnym (Dz.U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013r).



informacja o gruntach - druk IR –1 (do pobrania)
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania (do
pobrania),
kserokopia aktu notarialnego,
wypis z rejestru gruntów,
wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów na
powiększenie posiadanego gospodarstwa lub utworzenie nowego
gospodarstwa – druk PD-03-1 (do pobrania),
oświadczenie podatnika złożone pod odpowiedzialnością karną, że
nie zakupiono gruntów od osób powinowatych – druk PD-03-2 (do
pobrania),
oświadczenie podatnika złożone pod odpowiedzialnością karną, że
posiadane gospodarstwo nie przekracza 100 ha – druk PD-03-2 (do
pobrania),
formularz informacji określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. Nr 121 poz.810) – (do pobrania)
zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
otrzymane w roku, w którym podatnik ubiega się o ulgę oraz w
ciągu dwóch poprzedzających go
lat, albo oświadczenie o
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.





Wymagane
dokumenty:






ust.1, ust.3 ustawa z dnia 15
rolnym (t.j. Dz.U.2020.333 z

Miejsce składania
dokumentów:

Urząd Miejski w Lubaczowie; Biuro Obsługi Mieszkańców
pokój nr B2 – wejście od ul. Kazimierza Wielkiego

Termin i sposób
załatwienia sprawy:

W terminie do 30 dni Burmistrz Miasta Lubaczowa wydaje decyzję.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za
pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubaczowa, w terminie 14 dni od
daty doręczenia decyzji.

Dokumenty do
pobrania:






Opłaty:

brak

Uwagi i informacje:

informacja o gruntach - druk IR –1,
wniosek o ulgę – druk PD-03-1,
oświadczenie podatnika – druk PD-03-2,
formularz informacji do pomocy de minimis.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu
informację o gruntach, sporządzoną na formularzu według ustalonego
wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Po weryfikacji złożonych
dokumentów
organ podatkowy ustala
decyzją wysokość przyznanej ulgi w podatku rolnym na dany rok
podatkowy.
Referat Podatków i Opłat

Jednostka
odpowiedzialna:

Data wydania karty:

pok. nr C-3 I piętro, tel. 16.632.80.10 w. 15
e-mail: podatki@um.lubaczow.pl wymiar@um.lubaczow.pl

31.12.2015r.

Data ostatniej aktualizacji karty:

31.12.2015r.

Druk: Karta informacyjna; wydanie 01; z dnia 10.12.2015

