PODATKI I OPŁATY LOKALNE
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.
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.
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