Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIII/90/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów
formularzy obowiązujących w zakresie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

DANE O BUDOWLACH

ZN-1/C

DANEPODMIOTÓW
O
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Nr załącznika

|___|___|___|

BUDOW
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
LACH
1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracji DN-1

 2. informacji INRL- 1

B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

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

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna

 4.spółka nie mająca osobowości prawnej

3. Rodzaj własności, posiadania

 1. właściciel
 2. współwłaściciel




3. użytkownik wieczysty
4. współużytkownik wieczysty

 5. posiadacz samoistny
 6. współposiadacz samoistny

 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)
 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

4. Nazwa pełna * / Nazwisko **

5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

7. Identyfikator NIP

6. Numer KRS

8. Numer PESEL **

|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|

9. Numer REGON*

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
C.1. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA
LP.

Nazwa budowli

Nr działki

Nr inwentarzowy

Wartość***

STAWKA

Kwota podatku

2%
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Wyjaśnienia:
Budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego związane z obiektem budowlanym , które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
*** Podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny wykazać budowle takie jak np.: tablice reklamowe, (urządzenia reklamowe) trwale związane z gruntem, wolno stojące maszty antenowe,
sieci techniczne, urządzenia techniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, fundamenty pod maszyny i urządzenia, ogrodzenia, przejazdy, place postojowe, itp. (podany został katalog obiektów
budowlanych, które należy uznać z budowle jednak ma on charakter otwarty), które stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w wysokości 2 % jej wartości przyjętej dla celów
amortyzacji lub - jeżeli nie podlega ona amortyzacji - jej wartość rynkowa.
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