Załącznik IN-1/B

Numer Identyfikacji Podatkowej
(w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą
lub będących podatnikami podatku od towarów i usług)
........................................................................................................

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat)
o

o informacji

deklaracji

B. DANE PODATNIKA
«

dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

«« dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)
o

o

osoba fizyczna

osoba prawna

o jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna«/ Nazwisko««

Nazwa skrócona/« Pierwsze imię,drugie imię««

Identyfikator REGON

Numer PESEL(w przypadku podatników będących osobami
fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących
działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług)

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym
oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania
licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób,
wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który
równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej
innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435
mm;
Art. 7 ust. 1 pkt 1a) - grunty, budynki i budowle pozostałe po
likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu
przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego
- nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna
decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę
na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie
przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z
wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której
mowa w przepisach o transporcie kolejowym;

Grunty powierzchnia
w m2

Budynki lub ich części
powierzchnia
użytkowa w m2

Budowle
-wartość w zł

Art. 7 ust. 1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich części :
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące
wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej
działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z
wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy
wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków, pod warunkiem
ich utrzymania i
konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej;
Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów
rejestrowanych;
Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
Art. 7 ust. 1 pkt. 12 – budynki położone na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i
obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność
gospodarczą;
Art. 7 ust. 1 pkt 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę
producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup,
wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w
zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów
wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub
w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o
zmianie innych ustaw ( Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm. ),
zgodnie z jej aktem założycielskim;
Art. 7 ust. 1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
Art. 7 ust. 2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą;
Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki
organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je
organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność
oświatową;
Art. 7 ust. 2 pkt 5 - instytuty badawcze, z wyjątkiem
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą;
Art. 7 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą..
Inne (należy podać podstawę prawną):

