
Projekt z dnia 10 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE

l)MINISTRA FINANSÓW

zdnia..................2019r.

w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.

U. z 2017 r. póz. 1892, z 2018 r. póz. 1588, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. póz. 534) zarządza się,

co następuje:

§ l. Określa się wzór:

l) informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr l do rozporządzenia;

2) załącznika do informacji o gmntach - dane o przedmiotach opodatkowania

podlegających opodatkowaniu (ZIR-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) załącznika do informacji o gmntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
z opodatkowania (ZIR-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) załącznika do informacji o gmntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący
załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania

podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania

zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 2019 r.
MINISTER FINANSÓW

' Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § l ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. póz.92).





Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ...r. (póz. .....) Załącznik nr 1WYPEŁNIĆ DUŻYMI. DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOftEM:
1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)" 2. Nr dokumentu

IR-1

INFORMACJA O GRUNTACH

Podstawa prawna: Art. 6a ust. 5 i 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r.póz. 1892, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą".

Składający: Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące
posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub
przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego
lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy.

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE l CEL SKŁADANIA INFORMACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

4. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. złożenie informacji 2. korekta informacji2'

5. Okres - od którego informacja obowiązuje

(miesiąc - rok)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz l—l 2. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty lub współposiadacz

C. DANE PODATNIKA

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwisko 8. Pierwsze imię

9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)

Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

1.1l L

11. Imię ojca 12. Imię matki

\^f.2. ADRES ZAMIESZKANIA
13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat

16. Gmina n7u lica 18. Nr domu 119. Nr lokalu

20. Miejscowość 21. Kod pocztowy

C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C.2.
22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat

25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu

29. Miejscowość 30. Kod pocztowy

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO,3)

31. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. posiadam gospodarstwo rolne i—l 2. nie posiadam gospodarstwa rolnego

IR-1OL 1/3



WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

E. DANE 0 UŻYTKACH ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE -
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU^

E.1. GRUNTY ORNE
Klasa użytków rolnych T Ilia lllb IVa IVb

32. 33. 34. 35. 36. 37.
Powierzchnia w ha

E.2. ŁĄKI l PASTWISKA
Klasa użytków rolnych I III IV

38. 39. 40. 41.
Powierzchnia w ha

E.3. SADY
Klasa użytków rolnych I II Ill, Ilia tiiitT IV, IVa IVb

42. 43. 44. 45. 46. 47.
Powierzchnia w ha

E.4. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI -łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem,
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYM PRZELICZNIKU
POWIERZCHNI
Powierzchnia w ha 48.

E.5. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - innymi gatunkami ryb, GRUNTY POD STAWAMI
NIEZARYBIONYMI, GRUNTY POD ROWAMI
Powierzchnia w ha 49.

F. DANE 0 UŻYTKACH ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA
ROLNEGO - PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU^

Powierzchnia w ha 50.

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Informację należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami, które stanowią Jej integralną
CZęŚĆ.
51. Liczba załączników ZIR-1 52. Liczba załączników ZIR-2 53. Dołączono załącznik ZIR-3

l-11. tak Q 2. nie

H. DODATKOWE INFORMACJE
Podanie informacii w części H nie iest obowiązkowe.

54. Telefon 55. E-mail

56. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia informacji lub korekty informacji, wskazanie gmin, na terenie których położone są użytki rolne
stanowiące gospodarstwo rolne)

l. PODPIS PODATNIKA (PODATNIKÓW) / OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

1.1. PODPIS PODATNIKA (1) / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (1)5)
Dotyczy podatnika wskazanego w części C.1.
57. Pierwsze imię 58. Nazwisko

59. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

1-L

60. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

1.2. PODPIS PODATNIKA (2) / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (2)5)
61. Pierwsze imię 62. Nazwisko

63. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

_1

64. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

1.3. PODPIS PODATNIKA (3) / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (3)5)
65. Pierwsze imię 66. Nazwisko

IR-1(1)
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WYPEŁNIĆ DUŻYMI. DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

67. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 68. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
69. Uwagi organu podatkowego

D
2)
3)

g

Objaśnienia

Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub
niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub
1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej wtym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.
Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
skarbowym.

przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym

IR-1l1L 3/3





WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Załącznik nr 2

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotmbne akraSllć)" 2. Nr dokumentu

ZIR-1
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

- DANE 0 PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
3. Nr załącznika

A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1. INFORMACJI IR-1
4. Nazwisko 5. Pierwsze imię

B. DANE 0 POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej

(zbioru dokumentów)
Nr obrębu
(arkusza
mapy)"

Nr dziatki Powierzchnia
w ha"

Rodzaj
użytku

Klasa
użytku

Forma
władania''

Podstawa prawna ulgi5'

A. J. JL
1

2

3

4

6

7

8

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący dziatalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

2} Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy dziatki numerowane są w ramach arkusza mapy.
Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

4) Należy podać Jedną z form władania: własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, posiadanie zależne lub posiadanie bez tytułu prawnego.
5) Należy podać jednostkę redakcyjną z ustawy lub uchwały rady gminy.

3)

ZIR-10) 1c



WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Lp.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej
(zbioru dokumentów)

Nr obrębu

(^?
b

Nr działki

^-

Powierzchnia
w ha3'

Rodzaj
użytku

J-

Klasa
użytku

Forma
władania41

A.

Podstawa prawna ulgi)

ZIR-10) 2-2



Załącznik nr 3
WYPEŁNIĆ DUŻYMI. DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotfzebne skreślić)1' 2. Nr dokumentu

ZIR-2

ZAł-ĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

- DANE 0 PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1. INFORMACJI IR-1
4. Nazwisko 5. Pierwsze imię

B. DANE 0 POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
t-p. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej

(zbioru dokumentów)
Nr obrębu

(^a Nr dziatki Powierzchnia
w ha"

Rodzaj
użytku

Klasa użytku Podstawa prawna zwolnienia41

A. ^L f _h_

1

3

4

6

7

D

!i
Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizyczn
Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza maobrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działki numerowane są w ramach arkusza mapy.
Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Należy podać jednostkę redakcyjną z ustawy lub uchwały rady gminy.

ZIR-2,:1) 1c



WYPEŁNIĆ DUŻYMI. DRUKOWANYM! LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej
(zbioru dokumentów)

Nr obrębu
(arkussa
mapy)-"

b

Nr działki

d

Powierzchnia gruntów
w ha"

Rodzaj
użytku

-L

Klasa użytku Podstawa prawna zwolnienia4'

JL

ZIR-2,,, |2^



WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Załącznik nr 4

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)') 2. Nr dokumentu

ZIR-3
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH

- DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1. INFORMACJI IR-1
3. Nazwisko 4. Pierwsze imię

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI 1.2. INFORMACJI IR-1
5. Nazwisko 6. Pierwsze imię

7. Identyfikator podatkowy NIP" S.NumerPESEL"

9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)

Pola 10,11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

10. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

1-L

11. Imię ojca 12. Imię matki

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA
13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat

16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 119. Nr lokalu

20. Miejscowość 21. Kod pocztowy

B.2. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B. 1.
22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat

25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu

29. Miejscowość 30. Kod pocztowy

DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI 1.3. INFORMACJI IR-1
31. Nazwisko 32. Pierwsze imię

33. Identyfikator podatkowy NIP" 34. Numer PESEL1'

35. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)

Pola 36, 37, 38 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
36. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

LI l

37. Imię ojca 38. Imię matki

.1. ADRES ZAMIESZKANIA
39. Kraj 40. Województwo 41. Powiat

42. Gmina 43. Ulica 44. Nr domu | 45. Nr lokalu

46. Miejscowość 47. Kod pocztowy

ZIR-3(1) 112



WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

C.2. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C. 1.
48. Kraj 49. Województwo 50. Powiat

51. Gmina 52. Ulica 53. Nr domu 54. Nr lokalu

55. Miejscowość 56. Kod pocztowy

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZIR-3'm_^
2,12



WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik nr 5
1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)1)

L. l I _ I I I I J

2. Nr dokumentu

DR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

NA ROK
37Rok

Podstawa prawna: Art. 6a ust. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1892, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą".

Składający: Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów,
posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub
współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi
osobowości prawnej.

Termin składania: Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których
mowa w art. 6a ust. 4 ustawy.

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE l CEL SKŁADANIA DEKLARACJI2)

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

5. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie deklaracji 2. korekta deklaracji3'
6. Okres - od którego deklaracja obowiązuje

(miesiąc)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
7. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz l—l 2. wspóhłffaścidel, współużytkownik wieczysty lub współposiadacz

C. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna l—l Zosobaprawna 3. jednostka oiganizacyjna, wtym spółka, nieposiadająca osobowośd prawną
9. Nazwa pełna * / Nazwisko' 10. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię**

11. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)

Pola 12,13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

II I I

13. Imię ojca 14. Imię matki

'..Z. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA
15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat

18. Gmina 19.UHcT 20. Nr domu | 21. Nr lokalu

22. Miejscowość 23. Kod pocztowy

^.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C.2.
24. Kraj 25. Województwo 26. Powiat

27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu

31. Miejscowość 32. Kod pocztowy
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WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEG04)
33. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. posiadam gospodarstwo rolne 2. nie posiadam gospodarstwa rolnego

E. DANE 0 UŻYTKACH ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE -
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

E.1. GRUNTY ORNE

Klasa Powierzchnia w ha5' Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych '
a -5- c

I
347 35. 36.

37. 38. 39.

Ilia
40. 41. 42.

lllb
43. 44. 45.

IVa
46. 47. 48.

IVb
49. 50. 51.

E.2. ŁĄKI l PASTWISKA

Klasa Powierzchnia w ha5' Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych '
a ^ c

I
52. 53. 54.

II
55. 56. 57.

Ill
58. 59. 60.

IV
61. 62. 63.

E.3. SADY

Klasa Powierzchnia w ha5' Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych '
a -tj- c

I
64. 65. 66.

II
67. 68. 69.

III, lita
70. 71. 72.

lllb
73. 74. 75.

IV, IVa
76. 77. 78.

IVb
79. 80. 81.

E.4. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem,
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYM PRZELICZNIKU
POWIERZCHNI

82.

DR-1(1)

Powierzchnia w ha5)

2/4

83.

Przelicznik

^

1,00

Powierzchnia w ha przeliczeniowych '
c

84.



VWPELNIC DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM,

E.5. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - innymi gatunkami ryb, GRUNTY POD STAWAMI
NIEZARYBIONYMI, GRUNTY POD ROWAMI

Powierzchnia w ha5' Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych5'
a T -c-

85. 86. 87.
0,20

E.6. ŁĄCZNĄ POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYC1-TGOSPODARSTWO
RÓLNE5)

88. Powierzchnia w ha (suma z części od E.1 do E.5 koi. a) 89. Powienschnia w ha przeliczeniowych (suma z części od E.1 do E.5 koi. c)

F. DANE 0 UŻYTKACH ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO -
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Powierzchnia w ha" 90.

G. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO l RAT PODATKU
Podstawa opodatkowania"
W przypadku użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne podać
powierzchnię z póz. 89, w przypadku użytków rolnych niestanowiących
gospodarstwa rolnego należy podać powierzchnię z póz. 90.

91.

Stawka podatku 92.

_zL -3L
Kwota podatku, za okres którego dotyczy deklaracja"' 93.

^t, -ar
Kwota przysługującej ulgi w podatku rolnym, za okres którego dotyczy
deklaracja

94.

zł, -Sl
Kwota podatku za miesiące nieobjęte deklaracją7'

Jeżeli w póz. 5 zaznaczono kwadrat nr 1 należy wpisać 0.

95.

^L -3L
Kwota przysługującej ulgi w podatku rolnym, za miesiące nieobjęte
deklaracją
Jeżeli w póz. 5 zaznaczono kwadrat nr 1 należy wpisać 0.

967

-A- -aL
Wysokość zobowiązania podatkowego"
Suma kwot z póz. 93 i 95 pomniejszona o sumę kwot z póz. 94 i 96
(po zaokrągleniu do pełnych złotych).

97.

zt

Suma kwot z póz. od 98 do 101 musi być równa kwocie z póz. 97". W przypadku korekty deklaracji raty, które nie zostały objęte korektą,
pozostają bez zmian.
Kwota l raty 98.

zł

Kwota II raty 99.

zt
Kwota III raty 100.

zł

Kwota IV raty 101.

zf

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Deklarację należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jej integralną
CZęŚĆ.

102. Liczba załączników ZDR-1 103. Liczba załączników ZDR-2

J

. KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE DEKLARACJI
l DODATKOWE INFORMACJE

Podanie informacji w części l nie jest obowiązkowe.
104. Telefon 105. E-mail

106. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia deklaracji, wskazanie gmin, na terenie których położone są użytki rolne stanowiące
gospodarstwo rolne)

J. PODPIS PODATNIKA l OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA
J.1. PODPIS PODATNIKA

107. Pierwsze imię 108. Nazwisko

109. Data wypełnienia (dzień - miesiąc- rok) 110. Podpis podatnika
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WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

J.2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA
111. Pierwsze imię 112. Nazwisko

113. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 114. Podpis osoby reprezentującej podatnika

115. Pierwsze imię 116. Nazwisko

117. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 118. Podpis osoby reprezentującej podatnika

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
119. Uwagi organu podatkowego M

•fSSS^MW:
l r i,!||l||||aigy|gig||

-a

1111
r

fSsiSiUSs

M

D
2)
3)
4)

5)
6)

Objaśnienia

Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESELnieprowadzący działalności gospodarczej lub
niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
Za\A^Jątkiem póz. 5 kwadrat hr 1, o ile jest mowa o deklaracji, rozumie się przez to również korektę deklaracji.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż dziafalnośćłolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub
1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Kwotę podatku należy obliczyć mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę podatku, proporcjonalnie do liczby miesięcy których
dotyczy deklaracja lub korekta deklaracji.

7) W przypadku korekty deklaracji należy wpisać sumę miesięcznych kwot podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą deklaracji.
8) Kwotę podatku (rat podatku) zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija

się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do
W ostatniej racie następuje wyrównanie do kwoty zobowiązania podatkowego (póz. 97).
Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Pouczenia

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach zobowiązania podatkowego lub raty podatku lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu ^fvykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
skarbowym.
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Załącznik nr 6
WYPEŁNIĆ DUŻYMI. DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)1' 2. Nr dokumentu

ZDR-1
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY

- DANE 0 PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
3. Ni załącznika

A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1. DEKLARACJI DR-1
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą ftzyczn? ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

4. Nazwa pełna * / Nazwisko *' 5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię **

B. DANE 0 POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej

(zbioru dokumentów)
Nr obrębu
(arkusza
mapy)"

Nr dziatki Powierzchnia
w ha"

Rodzaj
użytku

Klasa
użytku

Fonna
władania'"

Podstawa prawna ulgi51

d h i

1

2

3

4

6

7

D

2)
3)
4)
5)

Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalnośd gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozo;IP wpisują pozostali podatnicy.
Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy dziatki numerowane są w ramach arkusza mapy.
Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Należy podać jedną z form władania: własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, posiadanie zależne [ub posiadanie bez tytufu prawnego.
Należy podać jednostkę redakcyjną z ustawy lub uchwały rady gminy.
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WYPEŁNIĆ DUŻYMI. DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM,

Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej
(zbioru dokumentów)

Nr obrębu
(arkusz;a
mapy)"

Nr dziatki Powierzchnia
w ha"

Rodzaj
użytku

Klasa
użytku

Forma
władania41

Podstawa prawna ulgi'

b d _f_ JL
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM,
Załącznik nr 7

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)1'" 2. Nr dokumentu

ZDR-2
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY

- DANE 0 PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
3. Nr załącznika

A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1. DEKLARACJI DR-1
* - dotyczy podatnika niebędgceao osobg fizyczna - dotyczy podatnika będgcecio osobg fizyczng

4. Nazwa pełna * / Nazwisko *' 5. Nazwa skrócona" / Pierwsze imię

B. DANE 0 POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
Lp. Położenie (adres, w tym dzielnica) Nr księgi wieczystej

(zbioru dokumentów)
Nr obrębu
(arkusza
mapy)2'

Nr dziatki Powierechnia
w ha"

Rodzaj użytku Klasa użytku Podstawa prawna zwolnienia4'

b d T _h

1

2

3

4

5

7

8

1) Numer
[dent

imer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

2} Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działki numerowane są w ramach arkusza mapy.
3) Należy podać z doktadnosaą do czterech miejsc po przecinku.
4) Należy podać jednostkę redakcyjną z ustawy lub uchwały rady gminy.
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WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Lp.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Położenie (adres, w tym dzielnica)

A.

Nr księgi wieczystej
(zbioru dokumentów)

±.

Nr obrębu
(arkuszamapy)2'

Nr działki

^_

Powierzchnia
w ha"

Rodzaj użytku Klasa użytku Podstawa prawna zwolnienia )

a I _L.
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Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie jest konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 15

listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1892, z późn. zm.) (dalej: u.p.r.)

ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia

uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. póz.2244),
które wejdą w życie l lipca 2019 r.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla ministra

właściwego do spraw finansów publicznych wynikającego ze znowelizowanego art. 6a ust. 11

u.p.r. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych określi,

w drodze rozporządzenia, wzory formularzy, o których mowa w art. 6a ust. 5 i ust. 8 pkt l

u.p.r., wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych

do wymiaru i poboru podatku rolnego, z uwzględnieniem możliwości wprowadzania przez

rady gmin zwolnień i ulg w tym podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich

wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze
prawidłowe obliczenie podatku.

Formularze, o których mowa w art. 6a ust. 5 i ust. 8 pkt l u.p.r., to odpowiednio:

l) informacja o gruntach, składana przez osoby fizyczne,

2) deklaracja na podatek rolny na dany rok podatkowy, składana przez osoby prawne,

jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki

organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne
Lasów Państwowych.

W aktualnym stanie prawnym, do określania wzorów informacji o gmntach, składanych przez

osoby fizyczne i deklaracji na podatek rolny, składanych przez pozostałych podatników,

upoważnione są rady gmin, na podstawie art. 6a ust. l l u.p.r.

Z dniem l lipca 2019 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie

niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie

podatkowym i gospodarczym, wskazany art. 6a ust. 11 u.p.r. zostanie zmieniony, a
uprawnienie do określenia wzorów informacji i deklaracji zostanie powierzone ministrowi

właściwemu do spraw finansów publicznych. Określone wzory będą jednolite dla całego
kraju i obowiązywać będą w każdej gminie.

Projekt rozporządzenia określa wzór:

l



l) informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr l do rozporządzenia,

2) załącznika do informacji o gmntach - dane o przedmiotach opodatkowania

podlegających opodatkowaniu (ZIR-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) załącznika do informacji o gmntach - dane o przedmiotach opodatkowania

zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) załącznika do informacji o gmntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3),

stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

6) załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania

podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

7) załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania

zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Wzór informacji o gruntach IR-1, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 6a ust. 11 u.p.r.,

zawiera dane niezbędne do wymiaru i pobom podatku rolnego, takie jak:

l) miejsce i cel składania informacji,

2) rodzaj podmiotu zobowiązanego do złożenia informacji,

3) dane podatnika,

4) oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

5) dane o użytkach rolnych stanowiących gospodarstwo rolne podlegających

opodatkowaniu,

6) dane o użytkach rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego podlegających

opodatkowaniu,

7) informację o załącznikach,

8) dodatkowe informacje,

9) podpisy podatnika (podatników)/osoby (osób) reprezentującej podatnika

oraz objaśnienia co do sposobu wypełniania formularza, terminu i miejsca składania, a także

niezbędne pouczenia.

Wzór załącznika do informacji o gruntach ZIR-1 zawiera dane o poszczególnych

przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu, takie jak: położenie (adres, w

tym dzielnica), nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów), nr obrębu (arkusza mapy), nr

2



działki, powierzchnia w ha, rodzaj użytku, klasa użytku, forma władania oraz podstawa
prawna ulgi.

Wzór załącznika do informacji o gruntach ZIR-2 zawiera dane o poszczególnych
przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, takie jak: położenie (adres, w
tym dzielnica), nr księgi wieczystej (zbioru dokumentów), nr obrębu (arkusza mapy), nr
działki, powierzchnia w ha, rodzaj użytku, klasa użytku oraz podstawa prawna zwolnienia.
Wzór załącznika ZIR-3 zawiera dane pozostałych podatników solidarnie zobowiązanych za
zobowiązanie podatkowe, którzy wspólnie składają informację o gruntach.

Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 6a ust. 11
u.p.r., zawiera dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego, takie jak:

l) miejsce i cel składania deklaracji,
2) rodzaj podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji,
3) dane podatnika,

4) oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

5) dane o użytkach rolnych stanowiących gospodarstwo rolne podlegających
opodatkowaniu,

6) dane o użytkach rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego podlegających
opodatkowaniu,

7) wysokość zobowiązania podatkowego i rat podatku,
8) informację o załącznikach,

9) kontakt do osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji i dodatkowe informacje,
10) podpis podatnika i osób reprezentujących podatnika

wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania formularza, terminu i miejsca składania oraz
niezbędnymi pouczeniami.

Wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny ZDR-1 zawiera dane
o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu analogiczne jak wzór
załącznika do informacji o gruntach ZIR-1.

Wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny ZDR-2 zawiera dane
o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania analogiczne jak wzór
załącznika do informacji o gruntach ZIR-2.

Wzory informacji i deklaracji, określone przez Ministra Finansów, uwzględniają fakt, że
na podstawie u.p.r. możliwe jest wprowadzanie przez rady gmin zwolnień i ulg w podatku

3



rolnym (art. 13e u.p.r.). Jednolite wzory informacji i deklaracji będą zatem stosowane również

w gminach stosujących zwolnienia i ulgi w podatku rolnym, wynikające z uchwał rad gmin.

Wzory formularzy: IR-1, DR-1 oraz ZIR-3 przewidują obowiązek podawania przez podatnika

numeru REGON. Zasadność podania numeru REGON wynika z obowiązku prowadzenia

przez organy podatkowe - dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

oraz podatku rolnego i podatku leśnego - ewidencji podatkowej nieruchomości (na podstawie

art. 7a ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych -

Dz. U. z 2018 r. póz. 1445, z późn.zm.). Zgodnie z art. 7a ust. 2 tej ustawy, ewidencja

podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania,

w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na

podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz przepisów o podatku

rolnym i podatku leśnym. W myśl § 4 ust. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22

kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. póz. 1138) w

ewidencji wykazuje się dane dotyczące podatników, w tym numer identyfikacyjny REGON

(w odniesieniu do osób fizycznych, o ile został nadany).

Wzór informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny nie obejmuje gruntów

zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, co wynika z przyjętej koncepcji

formularzy, zgodnie z którą w formularzach: IR-1 oraz DR-1 nie wykazuje się przedmiotów

opodatkowania zwolnionych z podatku. Na podstawie art. 12 ust. l pkt l ustawy z dnia 15

listopada 1984 r. o podatku rolnym grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

zwolnione są z podatku rolnego. Gmnty te będą wykazywane w załącznikach: ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z

opodatkowania oraz ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach

opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie l lipca 2019 r., tj. z dniem wejścia w życie

zmian w u.p.r., wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia

uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych

i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo

przedsiębiorców (Dz. U. póz. 646, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego i został
przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów
Unii Europejskiej (Dz. U. póz. 759).

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w trybie przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. póz. 2039, z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. póz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r.
póz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z
członkami Rady Ministrów.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o
gruntach i deklaracji na podatek rolny
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Finansów

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Filip Świtała, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Justyna Przekopiak, Dyrektor Departamentu Podatków
Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie
Finansów

tel. (22) 694 58 04, e-mail: sekretariat.ps@mf.gov.pl

Data sporządzenia
10 maja 2019 r.

Źródło:
art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym
Nr 867 w wykazie prac legislacyjnych
dotyczącym rozporządzeń Ministra
Finansów

l. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie jest konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1892, z późn. zm.) ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. póz. 2244), które wejdą
w życie l lipca 2019 r.

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych
wynikającego ze znowelizowanego art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z tym przepisem minister
właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: informacji o gruntach oraz deklaracji
na podatek rolny, wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i
poboru podatku rolnego, z uwzględnieniem możliwości wprowadzania przez rady gmin zwolnień i ulg w tym podatku,
wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając
na uwadze prawidłowe obliczenie podatku.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projekt rozporządzenia określa wzór:
l) informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr l do rozporządzenia,
2) załącznika do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-

l), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3) załącznika do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-

2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4) załącznika do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący załącznik nr 4 do

rozporządzenia,

5) deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
6) załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

(ZDR-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
7) załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

(ZDR-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Określone w projekcie rozporządzenia jednolite wzory formularzy w zakresie podatku rolnego będą obowiązywały we
wszystkich gminach, również w gminach stosujących zwolnienia i ulgi w tym podatku.
Projektowane rozporządzenie umożliwi wykonywanie obowiązków informacyjnych, tj. składanie informacji i deklaracji
obowiązujących w zakresie podatku rolnego przez podatników tego podatku.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Materia unormowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest regulowana w prawie Unii Europejskiej i nie podlega
harmonizacji.
Brak jest potrzeby odwoływania się do rozwiązań zagranicznych, gdyż w zakresie objętym projektowanym
rozporządzeniem mają zastosowanie przepisy wynikające z uregulowań wewnętrznych poszczególnych państw.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt



Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Podatnicy podatku rolnego | Brak danych Składanie informacji i

deklaracji w zakresie podatku
rolnego na nowych
formularzach.

Organy podatkowe 2477 MSWiA Konieczność udostępnienia
podatnikom podatku rolnego
nowych formularzy w zakresie
tego podatku.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspóktej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o
przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. póz. 759).

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. póz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy
Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. póz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady
Ministrów.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z ...... r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]

o l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

budżet państwa
JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogółem
budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na zmniejszenie dochodów podmiotów sektora
finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

spowoduje również zwiększenia wydatków jednostek sektora finansów publicznychnie

w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian o l 2 3 5 10 Lqcznie (0-10)
W ujęciu
pieniężnym
(w min zł,
ceny stałe z

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz



r.) gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

(dodąj/usuń)

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną
rodziny i na gospodarstwa domowe, w tym na osoby niepełnosprawne oraz na
osoby starsze.

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje poprawę warunków dokonywania
rozliczeń z tytułu podatku rolnego przez obywateli.

Określenie jednolitych wzorów formularzy informacji i deklaracji ułatwi
wypełnianie obowiązków informacyjnych przez podatników podatku rolnego
posiadających użytki rolne niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w różnych gminach.

Niemierzalne (dodąj/usuń)
(dodąj/usuń)

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
II nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

D tak
nie

@ nie dotyczy

II zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur

B skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

II zwiększenie liczby dokumentów
II zwiększenie liczby procedur

wydhiżenie czasu na załatwienie sprawy
D inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

D tak
Dnie
B nie dotyczy

Komentarz:
Określenie jednolitych fonnularzy skróci czas niezbędny do realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z
ustawy o podatku rolnym.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt nie wywiera wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

[ środowisko naturalne
l sytuacja i rozwój regionalny
inne:

II demografia
mienie państwowe

II informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu Brak wpływu projektu na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie ma wejść w życie l lipca 2019 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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Oaia
Warszawa^ kwietnia 2019 r.

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE.920.427.2019.akr/2

dot.: PS2.8400.13.2018 z 5.04.2019 r.

Pani
Teresa Czerwińska
Minister Finansów

Opinia
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, wyrażona przez ministra
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowna Pani Minister,

w związku z przedłożonym projektem rozporządzenia pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem

z up. Ministra Spraw Zagranicznych
Piotr Wawrzyk

Podsekretarz Stanu
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Pani Teresa Czerwińska
Minister
Ministerstwo Finansów


