POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację 1

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/326/2016
Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 października 2016 roku

2. Nr załącznika

D-1A
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
Załącznik D-1A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie miasta Siedlce
więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji DPN-1 z dnia (dzień – miesiąc – rok):
B. DANE PODATNIKA

* dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

3.Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



 osoba prawna

osoba fizyczna

 jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

4.Nazwa pełna * / Nazwisko **

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

6.Identyfikator REGON*

7.Numer PESEL **

C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWAN
C.1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
8.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 deklaracja roczna
 deklaracja składana w trakcie roku podatkowego (miesiąc - rok):
 korekta deklaracji (miesiąc - rok):
9. Data zaistnienia okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)

C.2. MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI
11.Miejscowość

10. Numer dokumentu, np. aktu notarialnego

13.Nr porządkowy

12. Ulica

SIEDLCE
14.Nr geodezyjny

Obręb

nr działki

C.3. TYTUŁ PRAWNY

15. Tytuł prawny, rodzaj władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 właściciel

 użytkownik wieczysty

16. Udział

 posiadacz samoistny  posiadacz np. najemca

1 Numer PESEL należy podać w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Natomiast NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o
którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.)
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW

Podstawa opodatkowania

1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków

17.

2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych

18.

m2

(należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)

ha

3. Pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

19.

4. Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015
r. o rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w
życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

20.

m2

m2

D.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

Podstawa opodatkowania
o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

1. Budynki mieszkalne

o wysokości powyżej 2,20 m
2. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich
części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym

4. Zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
o wysokości powyżej 2,20 m
o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
o wysokości powyżej 2,20 m
o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
o wysokości powyżej 2,20 m
o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
o wysokości powyżej 2,20 m

21.

m2
22.

m2

23.

m2
24.

m2
25.

m2
26.

m2
27.

m2
28.

m2
29.

m2
30.

m2

D.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa opodatkowania
z dokładnością do 1 zł

(wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
31.

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

zł

E. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
32. Imię

33. Nazwisko

34. Data wypełnienia informacji (dzień – miesiąc – rok)

35. Podpis (pieczęć) podatnika

36. Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej podatnika

WYZERUJ
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DRUKUJ

