Moszczenica, dnia 03 stycznia 2008 roku

I N FO R M A C J A
Urząd Gminy w Moszczenicy w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm., Dz. U. z 2006 r. Nr 191,
poz. 1412), komunikat Prezesa GUS z dnia 23 października 2007 roku w sprawie średniej
ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. z 2007 r. Nr 77, poz.
831), uchwałę Rady Gminy Moszczenica Nr XVII/110/07 z dnia 14 listopada 2007 roku w
sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze Gminy w 2008 roku ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 375, poz.
3349 z dnia 14 grudnia 2008 roku oraz uchwałę Rady Gminy Moszczenica Nr XXX/172/2004
z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do
wymiaru i poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ogłoszonej w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego Nr 337, poz. 3283 z 17.12.2004 r., informuje o stawkach podatku rolnego na
2008 rok obowiązujących na terenie gminy Moszczenica w następujących wysokościach:
- dla gruntów gospodarstw rolnych powyŜej 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 ze zm. wynosi zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy równowartość pienięŜną
2,5q Ŝyta tj. 91,50 zł
36,60 zł x 2,5 q = 91,50 zł (za 1 ha przeliczeniowy)
- dla 1 ha gruntów pozostałych, o których mowa wart. 4 ust. 1 pkt 2 wyŜej powołanej ustawy
(dla nieruchomości do 1 ha uŜytków rolnych) wynosi zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy
równowartość pienięŜną 5,0 q Ŝyta tj. 183,00 zł
36,60 zł x 5,0 q = 183,00 zł (za 1 ha fizyczny)
Zgodnie z treścią art. 6a ust. 8 pkt. 1-3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) osoby prawne, jednostki
organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a takŜe jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych są obowiązane:
1) składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu
ze względu na miejsce połoŜenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok
podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeŜeli obowiązek powstał
po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie
tego obowiązku,
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w
ust. 4 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych w pełnych złotych do czasu trwania obowiązku
podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budŜetu właściwej gminy w
terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.
U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za
zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące
płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób Ŝe końcówki kwot wynoszące
mniej niŜ 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyŜsza
się do pełnych złotych.

konto Urzędu Gminy Moszczenica z numerem:
03 89730003 0070 0700 0707 0017
w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Moszczenicy
Uchwałą Nr XL/253/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie
zwolnień w podatku rolnym ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego Nr 371,
poz. 3785 z 16.12.2005 r. § 1 ZWALNIA SIĘ OD PODATKU ROLNEGO:
1) grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpoŜarowej,
2) grunty związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
3) grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw

