Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/126/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.
Rady miejskiej w Suchej Beskidzkiej
pieczęć nagłówkowa podatnika

NIP
…………………….
REGON .................................
Miejscowość................................
Data :……………………………

nr konta bankowego podatnika
.................................................

Burmistrz Miasta
Sucha Beskidzka

Nr klasyfikacji PKD i EKD
................................................
rodzaj prowadzonej działalności
.................................................

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
□ deklaracja składana po raz
pierwszy na rok
L.
p.

1.

2.

3.

4.

5.

Wyszczególnienie

□ korekta uprzednio złożonej
deklaracji za okres
Podstawa
opodatkowania

Od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

Stawka
Podatku

Ilość
m-cy

kwota
podatku zł

m2

Od gruntów pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
Od gruntów pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

m2

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji i spełniających warunki art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

m2

ha

Od budynków mieszkalnych lub ich części
m2

6.

7.

8.

9.

10.

Od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

m2

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym

m2

Od budynków lub ich części związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ,w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń

m2

Od budynków pozostałych lub ich części :
- budynki zajęte na cele rekracyjno-wypoczynkowe
- garaże wolnostojące
- budynki położone przy domu mieszkalnym, zajęte na
cele własne gospodarcze przez osoby fizyczne
- inne budynki nie wymienione powyżej

m2

Od budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej

zł

KWOTA PODATKU RAZEM (w zaokrągleniu do pełnych zł)*
MIESIĘCZNA RATA (w zaokrągleniu do pełnych zł)

...............................................
nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej
za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu

….............................
kierownik jednostki

………………………..
pieczęć nagłówkowa

WYSZCZEGÓLNIENIE NIERUCHOMOŚCI UJĘTYCH W DEKLARACJI w sprawie
Podatku od nieruchomości na rok _____________________
korekty deklaracji za okres____________________
Nr działki
Charakter
władania

GRUNTY I BUDYNKI
Powierzchnia
Powierzchnia
użytkowa
Adres nieruchomości
gruntu **
budynków ***

B U D O W L E****
Nazwa
składnika

nr środka
trwałego

Rok budowy

Wartość budowli

Kwota podatku

Na podstawie art. 2 § 1pkt 1 w związku z art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
* Ogólną kwotę deklarowanego podatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy
pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613z późn. zm.)
** należy wyszczególnić powierzchnię każdej działki
*** należy wyszczególnić powierzchnię użytkową każdego z budynków
**** należy dla każdej budowli określić wartość i wysokość podatku w wysokości 2 % określoną na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7
i 9 na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.).

UWAGA – w przypadku posiadania przedmiotów opodatkowania podlegających zwolnieniu proszę
o wypełnienie odpowiedniego załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie
przedmiotów zwolnionych. Podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych składają załącznik A, natomiast podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy uchwały
Nr XIII/81/07 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2007r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr XXIV/160/08 Rady
Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2008r. – załącznik B.
W sytuacji gdy podatnik posiada tylko przedmioty objęte zwolnieniem, wypełnia odpowiedni załącznik
(A lub B) oraz nie wypełnia deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie przedmiotów
opodatkowania.
Liczba i rodzaj załączników do deklaracji:

...................................................................
podpis osoby sporządzającej

......................................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika

Wypełnia Urząd Miejski
Dodatkowe obliczenia

1. W wyniku kontroli wstępnej przypada :

do przypisu zł

do odpisu zł

2. wprowadzono do rejestru :
- przypis w kwocie .........................
- odpis w kwocie .........................

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

z dnia ............................
z dnia .............................

……..............................................

data:

podpis sprawdzającego

3. Adnotacje organu podatkowego

Pouczenie:
Osoby prawne oraz jednostki nie mające osobowości prawnej są zobowiązane :
1. Składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na
miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, 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.
2. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania na rachunek gminy
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej nr: 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia
15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia, a w przypadku, gdy kwota podatku nie

przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

