Załącznik Nr B do Załącznika 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
.................................................

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
W ZAKRESIE 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.
L.
p.

1.

2.

3.

4.

5.

Wyszczególnienie

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

Podstawa
opodatkowania

Ilość
m-cy

Stawka
Podatku

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
Od budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej

m2

zł

KWOTA PODATKU PODLEGAJĄCA ZWOLNIENIU (w zaokrągleniu do pełnych zł)

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM
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.

GRUNTY I BUDYNKI
Nr działki
Powierzchnia
Powierzchnia
charakter
użytkowa
gruntu
władania
budynków

Adres nieruchomości

Podstawa
prawna
zwolnienia

BUDOWLE
Nazwa
składnika

nr
środka
trwałego

Rok
budowy

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

Adnotacje organu podatkowego

Wartość
budowli

Kwota
podatku

Podstawa
prawna
zwolnienia

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

