Referat Finansowy

Urząd Gminy
w Moszczenicy
ul. Kosowska 1,
97-310 Moszczenica

Przyznanie ulgi inwestycyjnej w
podatku rolnym z tytułu budowy
lub modernizacji budynków
inwentarskich oraz zakupu
i zainstalowania deszczowni,
urządzeń melioracyjnych
i urządzeń służących do
wykorzystywania na cele
produkcyjne naturalnych źródeł
energii.

Pracownik merytoryczny
Podinspektor ds. Wymiaru
Podatków i Opłat –
Agnieszka Kowara
Inspektor ds. Wymiaru
Podatków i Opłat –
Karolina Staniaszek
Inspektor ds. Wymiaru
Podatków i Opłat Zofia Forma
Zastępstwo
Pracownik ds. Wymiaru
Podatków i Opłat

Symbol klasyfikacyjny (3121)
Symbol stanowiska

tel. 44 616 96 25 wew. 116 lub 130

Podstawa
prawna

FWP

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.
613 z późn. zm.).
Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1381 z późn. zm.).

Wymagane
dokumenty

- Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków na
inwestycje,
- Dokumenty potwierdzające zakończenie inwestycji,
- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na przedsięwzięcie którego
dotyczy wniosek,
- Kopia zgłoszenia oddania do użytkowania inwestycji, jeżeli takie jest wymagane
przepisami prawa budowlanego,
- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami bądź
fakturami VAT dokumentujące poniesienie wydatków inwestycyjnych.

Forma
załatwienia
sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Opłaty
Miejsce
złożenia
wniosku
Termin
rozpatrzenia
wniosku
Tryb
odwoławczy

Nie podlega
Biuro Obsługi Mieszkańców lub pok. nr 6
Do 30 dni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż
w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( złożenie wniosku przez
podatnika).
Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenica
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Jednostka
Referat Finansowy
odpowiedzialna

Uwagi

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na
odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy,
w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych
rachunkami nakładów inwestycyjnych.
Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.
Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożono wniosek.
Inwestycja objęta przedmiotowym wnioskiem nie może być realizowana
i finansowana ze środków publicznych.

