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Nazwa usługi
Nr strony
PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH –UDZIELENIE ULGI
PiK - 10
1/1
INWESTYCYJNEJ LUB Z TYTUŁU ZAKUPU GRUNTU
ROLNEGO
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r., poz.1892),
 ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017r., poz. 201 ze zm.),
 ustawa z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016r.,
Symbol

poz.1808 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej (F-PiK – 09/01), formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (F-PiK-09/04),
- wniosek o udzielenie ulgi z tytułu zakupu gruntu rolnego (F-PiK – 09/03), formularz informacji
przedstawianych przez wnioskodawcę (F-PiK- 07/06), zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej
pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach, lub
oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis (F-PiK-07/07)
II. OPŁATY
Nie pobiera się.
III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 20 dni - jeśli sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie
z wnioskiem, a w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego – do 30 dni.
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 7219-329
V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
1) Należy złożyć stosowny wniosek oraz formularze dotyczące pomocy publicznej lub pomocy de
minimis.
Dodatkowo do wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć : rachunki związane z dokonaną
inwestycją a także zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych z uwzględnieniem: nr i daty
rachunku, nazwy towaru lub usługi oraz kwoty,
2) Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania ulgi wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin
Wielkopolski. W przypadku ulgi inwestycyjnej wydanie decyzji poprzedzone jest oględzinami
wykonanej inwestycji.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
VII. UWAGI
1) Ulga inwestycyjna stosowana jest nie dłużej niż przez 15 lat i polega na odliczeniu od podatku rolnego
25% poniesionych nakładów inwestycyjnych.
2) Ulga z tytułu zakupu gruntu rolnego przysługuje przez 7 lat: przez pierwsze pięć lat nabyty grunt jest
zwolniony z podatku w 100%, przez dwa kolejne stosuje się ulgę odpowiednio w 75% i 50%.
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