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Podatek rolny na 2021 r. - osoby prawne
I

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
• Uchwała nr XXV/130/20 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego
z 2020 r., poz. 5380),
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie w sprawie wzorów informacji o gruntach
i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 poz. 1105),
• Uchwała nr XIII/67/19 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zwolnień od podatku rolnego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2019 r., poz. 6001),

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
• Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pokój , tel.: 0 81 517 50 85 wew. 15

III

Wymagane wnioski
- Deklaracja na podatek rolny DR-1
- Załącznik ZDR-1
- Załącznik ZDR-2

IV

Wymagane załączniki
• Składane na żądanie organu

V

Dokumenty do wglądu
• Akt notarialny lub umowa najmu - dzierżawy

VI

Termin załatwienia sprawy
• do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

VII

Opłaty
• Brak

VIII

Tryb odwołania
• Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu
podatkowego, który wydął decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

IX

Uwagi
Podatek rolny wynosi:
• dla gruntów gospodarstw rolnych – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 120,00 zł,
• dla pozostałych gruntów – od 1 ha fizycznego gruntów – 240,00 zł

Opracował: Marta Wojtal
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Zatwierdził
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