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NAZWA USŁUGI

Ulga w podatku rolnym z tytułu wydatków inwestycyjnych

PODSTAWA PRAWNA
1) Art. 67a i art. 207 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749
z późn. zm.)
2) Art.12, art.13, art. 13a-13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1381

WYMAGANE DOKUMENTY
1) Wniosek
2) Pozwolenie na budowę
3) potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania wystawione przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Włoszczowie
4) zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich odpisami (odpisy
muszą posiadać adnotację o zgodności z oryginałem) stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk Wniosku w wersji papierowej dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców w pokoju nr 1 lub w
Referacie Planowania i Finansów pok. 15 oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy:
www.bip.kluczewsko.pl w zakładce: Załatwianie spraw oraz www.kluczewsko.pl w zakładce, Jak
załatwić sprawę

OPŁATY
Nieodpłatnie

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,
Biuro Obsługi Mieszkańców pok. Nr 1

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Planowania i Finansów, Pok. 15, Tel. (44) 781-42-46 wew. 13,
pracownik: Anna Walasek
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie do 1 miesiąca od złożenia Wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten
może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Kluczewsko, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

UWAGI

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania
zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa
w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru,
biogazu, słońca, spadku wód) - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części
z udziałem środków publicznych.
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od
należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana
inwestycja - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
Kwota ulgi inwestycyjnej jest obliczana z urzędu w Decyzji ustalającej wysokość zobowiązania
podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną
w Decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
Podatnik traci prawo do odliczania od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w
przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga , lub przeznaczenia
ich na inne cele.
Zwolnienia i ulgi udzielone na Wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
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