Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/87/07
Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r..
Urząd Gminy Turek
DN

DEKLARACJA
na podatek od nieruchomości na rok .........
Lp.
1.

Podstawa
opodatkowania

Wyszczególnienie

Kwota podatku

Powierzchnia gruntów:
a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
związanych z budynkami mieszkalnymi

.........................m 2

zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych

..........................ha

zł

c) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
2.

Stawka
podatku

Zł
..........................m

2

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części w tym:
a) mieszkalnych
- o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni
- o wysokości powyżej 2,20m

.........................m 2
.........................m 2

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
- o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni
- o wysokości powyżej 2,20m

.........................m 2
....................... .m2

zł
zł

z
ł
zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni
- o wysokości powyżej 2,20m

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
- o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni
- o wysokości powyżej 2,20m

zł
zł

......................... m2
.........................m 2

e) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
- o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni
- o wysokości powyżej 2,20m
Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej (wartość brutto – ustalona na dzień 1 stycznia
roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania
amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy
amortyzacyjne, w przypadku budowli całkowicie
zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku w którym
dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego

3.

zł
zł

.........................m 2
.........................m 2

zł
zł

......................... m2
.........................m 2

2%

..........................zł

Łączna kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych zlotych)
ZWOLNIENIA
dotyczące nieruchomości lub ich części na podstawie:
1.

Podstawa prawna
/artykuł, ustęp, punkt, paragraf/

Kwota
zwolnienia

a) art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
b) innych ustaw

2.

uchwały Rady Gminy Turek
RAZEM

................................................................................
nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej
za prawidłowe obliczenie podatku

telefon .............................................

...............................................................................
ki erownik jednostki
/podpis i pieczątka imienna/

............... .....................................................
ksi ęgowy
/ podpis i pieczątka imienna/

Wypełnia organ podatkowy
....................................................

/data wpływu/
l. W wyniku wstępnej kontroli przypada : ............................................................................................................... ..........................
do przypisu zł
do odpisu zł
............................................. r.
/data/

....................................................................
...................................................................................
/ podpis sprawdzającego/

2. Adnotacje księgowości:
......... ................................................................................................................................................................................
...............................................................................

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

Adnotacje urzędowe:

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

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

WYPEŁNIA PODATNIK:
RATY miesięczne podatku w roku 200......./zaokrąglone do pełnych złotych/:
15.01

15.02

15.03

REGON-................................

15.04

15.05

15.06

15.07

15.08

NIP - .........................................

15.09

15.10

15.11

15.12

PKD - ..........................................

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zm./
POUCZENIE:
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby
fizyczne posiadające współwłasność z osobami prawnymi lub spółkami oraz jednostkami organizacyjnymi
nie posiadającymi osobowości prawnej są obowiązane:
a) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, w Urzędzie Gminy Turek deklaracje na podatek od nieruchomości
na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek
podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie tego obowiązku, a także odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na powstanie, wygaśnięcie lub wysokość zobowiązania
podatkowego w trakcie roku podatkowego (patrz Rozdział 10 „Korekta deklaracji"— ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm .);
b) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości-- bez wezwania - na rachunek Urzędu Gminy
Turek za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca(kwoty dokonywanych wpłat
należy zaokrąglać do pełnych złotych),
c) zaokrąglać - do pełnego l złotego podstawę opodatkowania /poz. 3/,
- do pełnych złotych kwoty podatków /poz. l - 3/,
d) do deklaracji dołączyć:
- dokumenty uzasadniające zmiany powstałe w miesiącu grudniu da
n ego roku podatkowego i ujęte w
złożonej deklaracji.
2. Zgodnie z art. 3 i 3 a ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / tekst
jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 229, poz. 1954 ze zm./ dla zobowiązań powstających z dniem zdarzenia, z
którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania podstawę wystawienia tytułu
wykonawczego stanowi niniejsza deklaracja złożona przez zobowiązanego.

