KARTA USŁUGI

Urząd Miejski
w
Koluszkach
Komórka
organizacyjna:
Tel. :
PODSTAWA PRAWNA
•
•
•
•

Opodatkowanie osób prawnych
podatkiem rolnym

Referat Podatkowy
tel : 44 725-67-21; 44 725-67-22; 44 725-67-23; 44 725-67-24

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.),
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1105) w sprawie wzorów
informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny,
obowiązujący Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

WYMAGANE DOKUMENTY
•
•
•
•
•

deklaracja na podatek rolny DR-1 wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2,
korekta deklaracji wraz z załączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (w sytuacji zaistnienia
okoliczności mających wpływ na wysokość opodatkowania),
dokumenty potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego,
dowód tożsamości do wglądu,
w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
upoważniające do reprezentowania osoby prawnej.

OPŁATY

•

podatek w wysokości obliczonej przez podatnika na podstawie złożonej deklaracji na podatek rolny płatny jest
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w następujących terminach:
- I rata
do dnia 15 marca
- II rata
do dnia 15 maja
- III rata
do dnia 15 września
- IV rata do dnia 15 listopada,
• w przypadku otrzymania decyzji po terminie płatności raty (rat), wówczas tę ratę należy wpłacić w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji,
• wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Koluszkach nr 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
PKO Bank Polski S.A. za pośrednictwem banku, poczty, elektronicznie lub w kasie Urzędu Miejskiego.
Godziny pracy Kasy Urzędu Miejskiego:
- poniedziałek, środa, czwartek 8.15 – 14.10, przerwa 10.30 – 10.40, 12.30 – 12.50
- wtorek 8.15 – 15.10, przerwa 10.30 – 10.40, 12.30 -12.50
- piątek 8.15 – 13.10, przerwa 11.00 – 11.30
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

•

•

•

do dnia 15 stycznia podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy,
a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku,
w terminach ustawowych wpłacanie obliczonej w deklaracji kwoty podatku rolnego:
- I rata
do dnia 15 marca
- II rata
do dnia 15 maja
- III rata
do dnia 15 września
- IV rata do dnia 15 listopada,
w przypadku, gdy złożona deklaracja okaże się niepoprawna, Burmistrz Koluszek w trybie natychmiastowym
wezwie podatnika do jej uzupełnienia lub skorygowania.
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MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:
•
Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter w następujących terminach:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00
•
referat podatkowy
OSOBY DO KONTAKTU
•
•
•

Katarzyna Sobczyk inspektor tel. 44 725-67-21
Tomasz Kobierski inspektor tel. 44 725-67-22
Mariusz Stępniarek inspektor tel. 44 725-67-24

DOKUMENT WYJŚCIOWY

•

•

deklaracja na podatek rolny,
decyzja w sprawie wymiaru podatku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji w sprawie wymiaru podatku przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego. Odwołanie wnosi się w terminie
14 dni od daty doręczenia decyzji.
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
………………………………………………………………………………………….
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