
O  wszelkich  zmianach  mających 
wpływ na wysokość zobowiązania 
podatkowego  (powierzchnia, 
sposób  użytkowania)  zawiadomię 
tutejszy  organ  podatkowy  w 
terminie  14  dni od  zaistnienia 
zmiany. Zeznanie sporządzone jest 
zgodnie  z  moją  wiedzą. 
Odpowiedzialność karno-skarbowa 
za  zatajanie  danych  mających 
wpływ  na  ustalenie  zobowiązania 
podatkowego  lub  jego  wysokość 
oraz  za  podanie  danych 
niezgodnych  z  prawdą  jest  mi 
znana.

Za  budynek uważa  się  obiekt 
budowlany  w  rozumieniu 
przepisów  prawa  budowlanego, 
który  jest  trwale  związany  z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród  budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
Za  powierzchnię  użytkową 
budynku uważa  się  powierzchnię 
mierzoną po wewnętrznej długości 
ścian  na  wszystkich 
kondygnacjach,  z  wyjątkiem 
powierzchni  klatek  schodowych 
oraz  szybów  dźwigowych;  za 
kondygnację  uważa  się  również 
garaże  podziemne,  piwnice, 
sutereny i poddasza użytkowe. 
Za  grunty,  budynki  i  budowle  
związane  z  prowadzoną 
działalnością  gospodarczą uważa 
się  grunty,  budynki  i  budowle 
będące  w  posiadaniu 
przedsiębiorcy  lub  innego 
podmiotu  prowadzącego 
działalność gospodarczą.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI ...................................................................................................

         ( Położenie nieruchomości , ulica )

1. ...................................................................................................................................................
    ( właściciel, współwłaściciel, samoistny posiadacz, użytkownik – nazwisko i imię )                  ( data  nabycia)
    
    ...................................................................................................................................................

( nr PESEL                                      Adres  zamieszkania                                              nr  NIP )

    ...................................................................................................................................................
( nr PESEL nr  NIP )

Podstawa 
opodatkowania 

w  m 2

1. Budynki mieszkalne lub ich części
a) pomieszczenia o wysokości 1,40 – 2,20 m

       b) pomieszczenia o wysokości powyżej  2,20 m

       c) garaże w budynku mieszkalnym
           ( podać wysokość) ……………

2. Budynki pozostałe niemieszkalne
a) Budynki gospodarcze  do powierzchni 
       12 m2  ( podać wysokość) …………

b) Budynki gospodarcze  o powierzchni 
powyżej 12 m2  ( podać wysokość) ……….

     
        c) garaże ( podać wysokość) …………..

3. Pomieszczenia związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

a) pomieszczenia w budynku mieszkalnym

        
       b)   inne niż mieszkalne

c) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4. Budowle związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej ( wartość w zł )

5. Grunty:
a)    związane z działalnością gospodarczą

b)  grunty pozostałe 

Powyższe dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony o odpowiedzialności 
karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.
Niniejszym wnoszę o ustalenie( zmianę ) wymiaru podatku od nieruchomości na rok …………………
wg wykazanych przeze  mnie  składników nieruchomości.  Jeżeli  na  piśmie  nie  zgłoszę  do  organu 
podatkowego zmian w składnikach nieruchomości, to również na lata następne.

           ...............................................
     (data i podpis podatnika)


	Niniejszym wnoszę o ustalenie( zmianę ) wymiaru podatku od nieruchomości na rok …………………

