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KARTA USŁUGI
Nr
PD.10.3

ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM
I. PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.).
2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j.
Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).
3.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str.9)
4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
- zestawienie poniesionych wydatków wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami,
stwierdzającymi wysokość tych wydatków
- formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie innej
niż de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
III. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej
IV. CZAS REALIZACJI:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowane nie później niż 2
miesiące od dnia wszczęcia postępowania.
V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Nr pokoju: pokój nr 1
Nr telefonu: 61 44 33 920
Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Wielichowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Zgodnie z art. 13 i art. 13d ustawy o podatku rolnym, podatnik podatku rolnego przysługuje ulga z tyt.
wydatków poniesionych na:
1.budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania
zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
2.zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia
gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii
(wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
- jeżeli wydatki nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
Ulga inwestycyjna przyznawana jest na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji i polega na
odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została
dokonana inwestycja- w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
Ulga z tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.
Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w
przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga.
Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli
gospodarstwo rolne zostało nabyta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub
w drodze dziedziczenia.
VIII. FORMULARZE I WNIOSKI:

Załącznik nr 1: Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej.
Załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie innej niż de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
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