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

Identyfikator

PD
Referat

Decyzja w sprawie ustalenia wymiaru lub korekty wymiaru podatku rolnego
od osób fizycznych

Podstawa prawna:



Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.
Dz.U.2020.333 z późn.zm.);



Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.
Dz.U.2020.1325 z późn.zm.);

 informacja o gruntach - druk IR –1 (do pobrania)
Formularz interaktywny do wypełnienia, wydruku i zapisania (do
pobrania)
Wymagane
dokumenty:

oraz dokumenty potwierdzające stan faktyczny, np.:
 kserokopia aktu notarialnego,
 wypis z rejestru gruntów,
 kserokopia lub oryginał umowy dzierżawy,
 postanowienie sądu o nabyciu spadku,
 pełnomocnictwo (jeśli udzielono).

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 30 dni lub 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych
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

informacja o gruntach - druk IR –1

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu
informacje o gruntach, sporządzoną na formularzu według ustalonego
wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Uwagi i informacje:

W przypadku niezłożenia w terminie ustawowym przez osobę fizyczną
informacji, o której mowa wyżej, organ podatkowy wszczyna w urzędu
postępowanie
podatkowe,
w
celu
ustalenia
zobowiązania
podatkowego.
W przypadku, gdy podatnik uchyla się od opodatkowania, nie ujawnia
właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy
opodatkowania lub nie składa informacji, o której mowa wyżej, organ
podatkowy może złożyć wniosek o ukaranie do Urzędu Skarbowego.
Po zakończonym postępowaniu podatkowym, organ podatkowy ustala
decyzją wysokość należnego podatku rolnego na dany rok podatkowy

oraz terminy płatności podatku.
W przypadku pełnomocnictwa opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
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.
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