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Podatki i opłaty lokalne 2018

Załączniki:
Stawki podatku leśnego na 2018 r.

109.84
KB

Stawki podatku rolnego na 2018 r.

104.57
KB

Pomoc de minimis

1.36 MB

Pomoc de minimis - załącznik

550.37
KB

Pomoc de minimis - załącznik

123.79
KB

Podatek od nieruchomości

459.32
KB

Podatek od środków transportowych
Podmiot publikujący

1.04 MB

Urząd Gminy Łańcut

Wytworzył

Urząd Gminy
Łańcut

2018-04-16

Publikujący

admin - Referent

2018-04-16 14:46

Modyfikacja

admin - Referent

2018-04-23 10:04

Rejestr zmian
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Podatki i opłaty lokalne 2017

Załączniki:
Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2017 r.

135.95
KB

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2017 r.

134.04
KB

Pomoc de minimis - Uchwała Nr XIX/150/16

1.36 MB

Pomoc de minimis - Uchwała Nr XIX/150/16 Załącznik Nr 1

550.37
KB

Pomoc de minimis - Uchwała Nr XIX/150/16 Załącznik Nr2

123.79
KB

Podatek od nieruchomości Uchwała Nr XXIV/185/16

491.48
KB

Podatek od środków transportowych - Uchwała Nr XXIV/186/16

514.87
KB

Podatek od środków transportowych - Załącznik do uchwały

532.88
KB

Podmiot publikujący

Urząd Gminy Łańcut

Wytworzył

Urząd Gminy
Łańcut

2016-11-29

Publikujący

admin - Referent

2016-12-19 12:06

Modyfikacja

admin - Referent

2017-01-17 11:24

Rejestr zmian
XML
Podatki i opłaty lokalne 2016

1. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
Uchwała Nr XIII/97/15 podatek od nieruchomości
Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2016 r.
Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2016 r.
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a. Dla osób fizycznych:
●

INRL – 1 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

b. Dla osób prawnych:
●
●
●

DN – 1 – deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem,
DR – 1 – deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikiem,
DL – 1 – deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikiem,

2. Podatek od środków transportowych
Uchwała Nr XIII/98/15 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem DT-1/A ,

3. Zaświadczenia w sprawach podatkowych:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatkowej

4. Zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji
rolnej powinien zbierać faktury VAT.
- w terminie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 29 lutego 2016 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta
Gminy Łańcut wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 31 stycznia 2016 roku,
- w terminie od dnia 1 sierpnia 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do
Wójta Gminy Łańcut wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w
okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 31 lipca 2016 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na
2016 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2016 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2016 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.
Podmiot publikujący

Urząd Gminy Łańcut

Wytworzył

Urząd Gminy
Łańcut

2015-12-18

Publikujący

admin - Referent

2015-12-18 11:41

Modyfikacja

admin - Referent

2016-01-14 13:54

Rejestr zmian
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Podatki i opłaty lokalne 2015
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Podatki i opłaty lokalne 2015 r.
Ceny skupu żyta
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych (załącznik Nr 1, 2, 3)
Podmiot publikujący

Urząd Gminy Łańcut

Wytworzył

Urząd Gminy
Łańcut

2014-11-14

Publikujący

admin - Referent

2014-11-20 12:34

Modyfikacja

admin - Referent

2015-12-16 12:31

Rejestr zmian
XML
Podatki i opłaty lokalne 2014

Podatki i opłaty lokalne 2014

Załączniki:
Ceny skupu żyta

437.30
KB

Podatek od nieruchomości

757.68
KB

Podatek od środków transportowych
Podmiot publikujący

2.04 MB

Urząd Gminy Łańcut

Wytworzył

Urząd Gminy
Łańcut

2014-01-13

Publikujący

admin - Referent

2014-01-13 10:24

Modyfikacja

admin - Referent

2014-04-14 08:01

Rejestr zmian
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05. Podatki i opłaty lokalne
●

●

●

●

●

●

●

●

Uchwała Nr XXV/207/12
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziat Terenowy w
Rzeszowie.
Wzór deklaracji na podatek rolny (DR-2)
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-2)
Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-2)

Uchwała Nr XXV/206/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
dla samochodów ciężarowych
dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepią lub przyczepą
dla przyczep i naczep


●

Uchwała Nr XXV/204/12
w sprawie określenia cen skupu żyta na 2013 rok

●

Uchwała Nr XXV/205/12
w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
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Uchwała Nr XIV/103/11
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

Uchwała Nr XIV/104/11
w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
Deklaracja na podatek od środków transportowych {.pdf}
Załącznik do deklaracji DT-1 {.pdf}
Uchwała Nr XIV/102/11 w sprawie obniżenia cen skupu żyta na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/105/11
w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego
informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego {.pdf}

Uchwała Nr XIV/106/11
w sprawie zmiany uchwały X/95/07 Rady Gminy Łańcut w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych
Deklaracja na podatek leśny {.pdf}
Deklaracja na podatek rolny {.pdf}
Deklaracja na podatek od nieruchomości {.pdf}

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Podmiot publikujący

Urząd Gminy Łańcut

Wytworzył

Urząd Gminy
Łańcut

2011-11-29

Publikujący

admin - Referent

2012-01-09 09:10

Modyfikacja

admin - Referent

2014-04-14 09:43

Rejestr zmian
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