Referat Finansowy

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

Zwolnienie i ulga od podatku
rolnego z tytułu utworzenia
nowego gospodarstwa rolnego
lub powiększenia już istniejącego
do powierzchni nie
przekraczającej 100 ha.
Symbol klasyfikacyjny (3121)

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 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. 12 ust. 1 pkt. 4, art. 12 ust. 3-6 i art. 13d ust. 1 i 3 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 zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
- Dokument potwierdzający nabycie gruntu
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie
- Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie lub oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie o nieotrzymaniu pomocy.

Forma
załatwienia
sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Opłaty
Miejsce
złożenia
wniosku

Nie podlega
Biuro Obsługi Mieszkańców lub pok. nr 6, 7

Termin
rozpatrzenia
wniosku

Do 30 dni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż
w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( złożenie wniosku przez
podatnika).

Tryb
odwoławczy

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

Zwolnieniem od podatku rolnego objęte są grunty nabyte w celu utworzenia
nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni
nie przekraczającej 100 ha.

Ulga kupna przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w
którym zakupiono grunt nie dłużej jednak niż 5 lat, a zwolnienie z opodatkowania
następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożono wniosek.
Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na
obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i drugim roku o 50%.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli nie stosuje się zwolnienia,
jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem,
pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

