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KARTA INFORMACYJNA USŁUG

Wniosek o zastosowanie ustawowej ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

I. Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz.U.z1997r.
Nr.137,poz.926 z późn.zm.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.Uz 
1993r, Nr 94 poz.431 ze.zm.)

II. Miejsce realizacji usługi Urząd Gminy w Birczy pokój nr 5 tel;(16)6726092 wew.3

III. Wymagane dokumenty

Wniosek podatnika do organu podatkowego o zastosowanie ulgi żołnierskiej 
w podatku rolnym, prowadzącego  gospodarstwo rolne bezpośrednio przed 
powołaniem do służby. Wniosek o zastosowanie ulgi żołnierskiej może 
również złożyć podatnik podatku rolnego, którego członek rodziny 
bezpośrednio przed powołaniem do służby pracował w tym gospodarstwie, 
zamieszkiwał i nie osiągał przychodów z innych źródeł. Wniosek musi 
zawierać nazwisko i imię prowadzącego gospodarstwo lub członka rodziny 
zwanego wnioskodawcą, adres zamieszkania ,nazwę jednostki wojskowej, 
miejsce i datę rozpoczęcia służby wojskowej.

IV. Opłata 
Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. 
O  opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 86, poz. 960 z  2000r) oraz innych przepisów 
wykonawczych przewidujących opłatę. 

V. Termin załatwienia 

Decyzję w tej sprawie Wójt Gminy Bircza wydaje w terminie miesiąca od 
dnia złożenia podania. W sprawach szczególnie zawiłych i wymagających 
przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin ten 
wynosi 2 miesięcy

VI. Tryb odwoławczy Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za 
pośrednictwem Wójta Gminy w Birczy w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji.

VII. Uwagi

Podatnik zostaje wezwany do złożenia zeznań do protokołu w wyznaczonym 
terminie (najczęściej 7 -dniowym) czy bezpośrednio przed powołaniem do 
służby pracował w tym gospodarstwie, zamieszkiwał i nie osiągał 
przychodów z innych źródeł. Pracownik Podatków i opłat lokalnych w 
Wydziale Finansowym Urzędu Gminy w Birczy ustala na podstawie 
informacji uzyskanej z Wojskowej Komendy Uzupełnień, czy żołnierz 
odbywa zasadniczą służbę wojskową, kiedy został do niej powołanej i jaki 
jest okres trwania służby. W przypadku spełnienia kryteriów ulgę
żołnierską stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po 
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi. 
Nie złożenie przez podatnika powyższych wyjaśnień w wyznaczonym 
terminie powoduje bezwzględną odmowę pozytywnego rozpatrzenia prośby. 
W przypadku jeśli wniosek zawiera  uchybienia formalne Wójt Gminy wzywa 
wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni. Brak usunięcia uchybień w 
powyższym terminie może spowodować pozostawienie wniosku bez 
rozpatrzenia.

mailto:sekretariat@bircza.pl
http://www.bircza.pl/

