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Karta informacyjna

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
I

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)
• Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE
L 352.9 z 24.12.2013 r.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę
• Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pokój 6, tel.: 0 81 517 50 85 wew. 15

III

Wymagane wnioski
• Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

IV

Wymagane załączniki:
• akt notarialny potwierdzający nabycie gruntów,
• wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub decyzje przyznające pomoc, jakie
wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkości deminis otrzymanej w tym okresie, ewentualnie oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
• informacje przedstawione przez wnioskodawcę dotyczące prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości
i przeznaczenia otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, (wzór
formularza informacji określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 121, poz.
810)

V

Dokumenty do wglądu
• Brak

VI

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

VII

Opłaty
• Brak

VIII Tryb odwołania

•

IX

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy
Niedrzwica Duża w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi
• Zwolnienie i ulga stanowi pomoc publiczną w ramach pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji
(UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE.L 352 z 24.12.2013 r.)
• W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli
nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową
sprzedawcy gruntów.
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