KARTA USŁUG NR: F/08
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

NAZWA USŁUGI
IEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY

> USTALANIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO,LEŚNEGO
OD OSÓB PRAWNYCH
>Referat Finansowy-podatki
pok. Nr2 Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim, ul.Stary Rynek
1 tel.(091) 38 23 961 fax: (091) 38 25 028, e-mail: kamienpomorski@um. pl
godz.pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30
>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa ( Dz.U.z
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Nr.143, poz.1199 )
>Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych ( Dz.U.z 2002r. Nr.9, poz.84 z późn.zm.)
> Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U.z
1993r. Nr.94, poz.431, Dz.U. z 2003r Nr.110, poz.1039 i Dz.U.
Nr.162, poz.1568.
> Ustawa z dnia 20 października 2002r. o podatku leśnym
( Dz.U.z 2002r. Nr.200, poz.1682 z późn.zm.)
>Uchwała Nr.XXII/216/04 Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od
nieruchomości
> Uchwała Nr.XXII/218/04 Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta...
> Uchwała Nr.XXII/219/04 Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia
wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku leśnego
> Zgłoszenie obowiązku podatkowego , poprzez złożenie deklaracji na
podatek od nieruchomości DN-1, rolny DR-1, leśny DL-1 w pokoju Nr.2
osobiście, przez pełnomocnika lub za pomocą poczty
> W przypadku nie złożenia deklaracji w ustawowym terminie, wszczęcie
postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji określającej wysokość
zobowiązania podatkowego.
> Wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości DT-1
> Wypełniona deklaracja na podatek rolny DR-1
> Wypełniona deklaracja na podatek leśny DL-1
> W przypadku zgłoszenia obowiązku podatkowego po raz pierwszy lub
zmian w podstawie opodatkowania w stosunku do roku ubiegłego, należy
dołączyć dowody potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego lub
zmiany.
> Nie pobiera się.
> niezwłocznie ( jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki ,
przedstawi wymagane dokumenty- ok. 7 dni )
> w ciągu 1 miesiąca , jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,
> w ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

> Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego
Kolegium Odwoławaczego w Szczecinie , za pośrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy Kamień Pomorski, w terminie 14
dni od daty doręczenia.

> Zażalenie na postanowienie, składa się do Samorządowego
Kolegium Odwoławaczego w Szczecinie, za pośrednictwem
organu , który postanowienie wydał , w terminie 7 dni od daty
doręczenia.

INFORMACJE
DODATKOWE

Sporządził
Ostatnia aktualizacja

> O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania
podatkowego ( sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
podatnika ), podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ
podatkowy w terminie 14 dni od daty zmiany.
> Podatnicy zobowiązani są składać w terminie do 15 stycznia właściwemu
organowi podatkowemu , deklaracje na na podatek od nieruchomości, rolny,
leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym
dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie tego obowiązku

> Renata Ciesielska
> 16 listopada 2005roku.

