Kłobuck, …................................................
…..........................................................................
Imię I nazwisko / Nazwa

….........................................................................
…..........................................................................
Adres zamieszkania / Adres siedziby (oddziału)
PESEL*

NIP**
* dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarcze
** dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej

Burmistrz Kłobucka
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck

Oświadczam, że jestem właścicielem przyczepy/naczepy wg. poniższego zestawienia, które
wykorzystuję wyłącznie do działalności rolniczej*, o której mowa w art. 1a ust.1 pkt.6 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 z póżn. zm.).
Jestem podatnikiem podatku rolnego – posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni użytków
rolnych …................. ha fizycznych/ przeliczeniowych na terenie Gminy …................................
Wymienione przyczepy/naczepy związane będą wyłącznie z działalności rolniczej* przez cały
…............. rok / w okresie od ….................................... do …........................................
Wykazane przyczepy/naczepy są / nie są ujęte w ewidencji środków trwałych.
Pouczenie:
Na podstawie art.56 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z
2013r., poz.186 z póżn. zm.) podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu
organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie
dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na
uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo
obu tym karom łącznie.

….........................................................
/podpis/
* działalność rolnicza – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą w tym również produkcję

materiału siewnego szkółkarskiego hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin
ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa
i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

WYKAZ PRZYCZEP I NACZEP ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Lp.

Nr rejestr.
pojazdu

Marka pojazdu

Rok
Nr nadwozia, podwozia, ramy Data nabycia/
produkcji
I rejestracji

Data
zbycia/
wyrejestro
wania

Dmc
pojazdu w
tonach

Dmc
zespołu
pojazdu w
tonach

….....…..............................................
Podpis

Liczba
Rodzaj
osi
zawieszenia

