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KARTA INFORMACYJNA USŁUG

Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatków od nieruchomości od osób 
prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

I. Podstawa Prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz.U.z1997r.
Nr.137,poz.926 z późn.zm.

II. Miejsce realizacji usługi Urząd Gminy w Birczy pokój nr 5 tel;(16)6726092 wew.35

III. Wymagane dokumenty
Wypełniona deklaracja podatkowa wg ustalonego wzoru:
Dla podatników podatku od nieruchomości.
Wzory deklaracji dostępne w pokoju nr 5 Urzędu Gminy

IV. Opłaty Nie pobiera się

V. Termin załatwienia

 Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, na które ustawodawca nałożył obowiązek składania deklaracji 
na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny winny złożyć w 
Urzędzie Gminy w Birczy ,pokój nr 5 kompletną deklarację podatkową i 
wpłacić bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy w Birczy obliczony w 
deklaracji podatku w terminach:
Podatnicy podatku od nieruchomości będący osobami prawnymi lub 
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej 
jednostki
organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także 
jednostki 
organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są
obowiązane;
 składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu 

właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów 
opodatkowania, 

deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, 
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli 
obowiązek podatkowy powstał po tym dniu -w terminie 14 dni od 
dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego 
obowiązku,
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 odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o 
którym

mowa w ust.3,w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
 wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości-bez 

wezwania -na
rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do 
czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 
każdego miesiąca wg stawek ustalonych na dany rok podatkowy w 
drodze Uchwały Rady Gminy Bircza.
Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości, 
dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy 
przepisów niniejszej ustawy.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub 
znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub 
spółek nie posiadających osobowości prawnej z wyjątkiem osób 
tworzących wspólnotę
mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od 
nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących 
osoby prawne.

VI. Tryb odwoławczy

VII. Uwagi


