PODATEK ROLNY
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:





właściciel gruntów,
posiadacz samoistny gruntów,
użytkownik wieczysty gruntów,
posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa lub
z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności
Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych;
w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych;
- dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części
wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w
którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek
podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć
okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są
obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia
gruntów,
sporządzone
na
formularzach
według
ustalonego
wzoru:
- informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
- deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki
nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a
jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Terminy i sposoby płatności podatku rolnego
Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku
podatkowego, przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką
(jeżeli pobór podatku dokonywany jest w formie inkasa).

