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

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre

1

2. Nr dokumentu

li )

Zał cznik nr 2 do uchwały Nr XIII/88/2015
Rady Gminy Je ewo
Z dnia 26 listopada 2015r.

DN-1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO CI
3. Rok

Nr PKD……………
Podstawa prawna:

Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849, z pó n. zm.).

Składaj cy:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemaj cych osobowo ci prawnej
b d cych 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 oraz dla osób fizycznych
b d cych współwła cicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, b d z innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej lub ze spółkami nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej, z wyj tkiem osób fizycznych
tworz cych wspólnot mieszkaniow .
Do dnia 31 stycznia ka dego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci maj cych wpływ na
powstanie (wyga ni cie) obowi zku podatkowego, lub wysoko opodatkowania.

Termin składania:
Miejsce składania:

Organ podatkowy wła ciwy ze wzgl du na miejsce poło enia przedmiotów opodatkowania.

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

WÓJT GMINY JE EWO, UL. WIECKA 12, 86-131 JE EWO

B. OBOWI ZEK ZŁO ENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowi zek zło enia wraz z korekta deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81§ 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

5. Okoliczno ci powoduj ce obowi zek zło enia deklaracji (zaznaczy wła ciwy kwadrat):

1. Deklaracja roczna

2. Korekta deklaracji rocznej (miesi c – rok)

C. PODMIOT ZOBOWI ZANY DO ZŁO ENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczy wła ciwy kwadrat):

1. Wła ciciel, u ytkownik lub posiadacz

2. Współwła ciciel, współu ytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika nieb d cego osob fizyczn

** - dotyczy podatnika b d cego osob fizyczn

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJ CEGO DEKLARACJ

( w przypadku, gdy wyst puj współwła ciciele,

współu ytkownicy, współposiadacze nale y wypełni odr bny zał cznik Z-1/B)

7. Rodzaj podatnika (zaznaczy wła ciwy kwadrat):
1. Osoba fizyczna

2. Osoba prawna

3. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadaj ca osobowo ci prawnej

8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imi , drugie imi **

10. Identyfikator REGON ,

11. Wielko przedsi biorcy zgodnie z ustaw z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalno ci gospodarczej – Dz. U. z 2015r. ,poz. 584 z pó
( zaznaczy wła ciw kratk )

1. mikroprzedsi biorca

2. mały przedsi biorca

3. redni przedsi biorca

4. du y przedsi biorca

. zm

5. nie dotyczy

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowo

20. Kod pocztowy

21. Poczta

18. Nr lokalu
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D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI
Nale y wypełni tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny ni w cz

ci D.2.

22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Nr domu

29. Miejscowo

30. Kod pocztowy

31. Poczta

33. Faks

34. E-mail

28. Nr lokalu

D.4. KONTAKT
32. Telefon

E. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJ CYCH ZWOLNIENIU
E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Podstawa opodatkowania w
m2 (ha) z dokładno ci
do 1 m2
1. Zwi zane z prowadzeniem działalno ci
gospodarczej, bez wzgl du na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

35.

2. Pod wodami powierzchniowymi stoj cymi lub
wodami powierzchniowymi płyn cymi jezior i
zbiorników sztucznych2

38.

3. Sklasyfikowane w ewidencji gruntów i
budynków jako drogi, oznaczone symbolem
„dr”

41.

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

44.

5. Niezabudowane obj te obszarem rewitalizacji, o

47.

Stawka podatku
zł,

m2

,

3. Zaj te na prowadzenie działalno ci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - ogółem
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,
49.

,

,

CI
Stawka podatku
zł,
51.

Kwota podatku

gr

zł,
52.

,

,

m2
m2

2. Zwi zane z prowadzeniem działalno ci
gospodarczej oraz cz ci budynków
mieszkalnych zaj te na prowadzenie
działalno ci gospodarczej - ogółem
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczy 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji - powy ej 2,20 m
o wysoko ci:

w tym
kondygnacji
o wysoko ci:

46.

,

m2

54.

,

48.

50.

- powy ej 2,20 m

43.

45.

Podstawa opodatkowania
w m2

w tym
kondygnacji
o wysoko ci:

,

,

m2

53.

,

42.

m2

55.

56.

,

m2

,

m2
59.
m2
60.

61.

m2
63.

- powy ej 2,20 m

64.

m2
m2
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57.

58.

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

gr

40.

,

ha

m2

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZ

zł,
37.

39.

,

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

gr

36.

którym mowa w ustawie z dnia 9 pa dziernika 2015 r.
o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777) i poło one
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

1. Budynki mieszkalne - ogółem

Kwota podatku

62.

,

,

gr
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4. Zwi zane z udzielaniem wiadcze
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalno ci leczniczej, zaj te przez podmioty
udzielaj ce tych wiadcze - ogółem
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczy 50% powierzchni)

w tym
kondygnacji
- powy ej 2,20 m
o
wysoko ci:
5. Budynki przeznaczone na cele letniskoweogółem

65.

66.

67.

m2
,
m2
69.
m2
70.

71.

72.

m2

w tym
kondygnacji o
wysoko ci:

,

68.

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

73.

- powy ej 2,20 m

74.

,

,

m2

m2
6. 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:

75.

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

78.

- powy ej 2,20 m

79.

E.3. WARTO

76.

BUDOWLI LUB ICH CZ

GOSPODARCZEJ

CI ZWI ZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNO CI

Podstawa
opodatkowania w zł
z dokładno ci do 1 zł

1. Budowle

77.

Stawka podatku

Kwota podatku
zł,

80.

81.

gr

82.

,

zł

%

,

F. Ł CZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pełnych złotych)
(suma kwot z cz

83.
zł

ci E1, E2, E3)

G. INFORMACJA O ZAŁ CZNIKACH (do niniejszej deklaracji doł
84. Liczba zał czników Z-1/A

85. Liczba zał czników Z-1/B

czono)

86. Zał cznik Z-1/C składany (zaznaczy wła ciwy kwadrat):
tak

nie

H. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ CEJ PODATNIKA
87. Imi

88. Nazwisko

89. Data wypełnienia deklaracji (dzie - miesi c - rok)

90. Podpis (piecz

) podatnika / osoby reprezentuj cej podatnika 3

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
91. Uwagi organu podatkowego
1. Numer konta, na które nale y przekazywa podatek:
BS Nowe o/Je ewo
26 8173 0005 2003 0000 2785 0003
2. Raty miesi czne podatku od nieruchomo ci nale y wpłaca w pełnych złotych.

92. Data (dzie - miesi c - rok)

93. Podpis przyjmuj cego formularz

1 Numer PESEL wpisuj podatnicy b d cy osobami fizycznymi obj tymi rejestrem PESEL, nieprowadz cy działalno ci gospodarczej lub
nieb d cy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisuj pozostali podatnicy.
2 Nale y poda z dokładno ci do czterech miejsc po przecinku.
3 Niepotrzebne skre li .
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Pouczenia
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to nara enie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialno
skarbowym.

przewidziana w Kodeksie karnym

W przypadku niezapłacenia w obowi zuj cym terminie kwoty podatku z poz. 83 lub wpłacenia jej w niepełnej wysoko ci, niniejsza deklaracja
stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z pó n. zm.).
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