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Referat Finansowy

Urząd Gminy
w Moszczenicy
ul. Kosowska 1,
97-310 Moszczenica

Określenie wysokości
wymiaru podatku od
nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego dla
osób prawnych i jednostek
organizacyjnych, w tym
spółek nieposiadających
osobowości prawnej

Pracownik merytoryczny
Inspektor ds. Wymiaru
Podatków i Opłat - Zofia
Forma
Zastępstwo
Podinspektor ds. Wymiaru
Podatków i Opłat – Agnieszka
Kowara
Inspektor ds. Wymiaru
Podatków i Opłat – Karolina
Staniaszek

Symbol klasyfikacyjny ( 3120, 3121,
3122)
Symbol stanowiska

tel. 44 616 96 25 wew. 130

Podstawa
prawna

Wymagane
dokumenty

FWP

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity. Dz..U.
z 2015 r., poz.613 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 .r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tekst. jedn. Dz. U.
z 2013 r. Nr 136, poz. 1381 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
465 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XVII/139/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z
2015 r., poz. 4954)
- Uchwała Nr XVII/140/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,
rolny, leśny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r., poz. 4955)
- Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 09 grudnia 2014 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014
r. poz. 4677)
- Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 09 grudnia 2014 r.
w sprawie zwolnień w podatku rolnym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r., poz.
4679)
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025)
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny
sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M. P. z 2015 poz. 1028)
Złożenie następujących deklaracji podatkowych:
 deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1,
 deklaracja na podatek rolny DR-1,
 deklaracja na podatek leśny DL-1,

W przypadku braku wymaganych dokumentów Podatnik zostanie wezwany do ich
uzupełnienia.
Forma
załatwienia
sprawy
Opłaty
Miejsce
złożenia
wniosku
Termin
rozpatrzenia
wniosku
Tryb
odwoławczy

Złożenie deklaracji podatkowej. W przypadku gdy podatnik nie dopełni tego
obowiązku Wójt Gminy w Moszczenicy wydaje decyzję określającą wysokość
zobowiązania.
Nie podlega opłacie skarbowej
Biuro Obsługi Mieszkańców lub pokój nr 6

Nie dotyczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie
Trybunalskim. Termin złożenia odwołania od decyzji wynosi 14 dni za
pośrednictwem Wójta Gminy Moszczenica.

Jednostka
Referat Finansowy
odpowiedzialna

Uwagi

Deklaracje podatkowe podatnik zobowiązany jest składać bez wezwania w
następujących terminach:
 roczna na podatek rolny i leśny do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego,
lub w terminie do 14 dni po zdarzeniu mającym wpływ na powstanie obowiązku
podatkowego
 roczna na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia danego roku
podatkowego, lub w terminie do 14 dni po zdarzeniu mającym wpływ na
powstanie obowiązku podatkowego
 korekty deklaracji rocznych w terminie do 14 dni po zdarzeniu mającym wpływ
na wysokość zobowiązania podatkowego lub
 w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia deklaracji
podatkowej
Uwaga! Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem
podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. Kodeksu karnego
skarbowego)
Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15
listopada roku podatkowego
Podatek leśny do: 15 każdego miesiąca roku podatkowego
Podatek od nieruchomości: do 31 stycznia, kolejno do 15 każdego miesiąca.
Gdzie można zapłacić podatek?
- w kasie Urzędu Gminy Moszczenicy;
- na rachunek bankowy BSZP Oddział w Moszczenicy
nr 03 8973 0003 0070 0700 0707 0017

