Gmina Domaniewice, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Wydział Finansowy
Osoba prowadząca sprawę:
Anna Polit – inspektor ds. wymiaru podatków, pokój 2 (parter)
tel. 46-830-17-72
e-mail: anna.polit@domaniewice.pl
•

art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1170 ze zm.)

Podstawa

•

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997roku-Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2020r. Poz. 1325 ze zm.)

prawna

•

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104) w sprawie
wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od
nieruchomości

IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3
Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu
Wymagane

informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego

dokumenty

wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie
obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o

którym mowa w ust. 3.
Miejsce
Sekretariat Urzędu Gminy w Domaniewicach, ul. Głowna 2, 99-434 Domaneiwice - pokój 8,
–
składania
za pośrednictwem placówki pocztowej na w/w adres Urzędu Gminy, lub za pomocą środków
wniosków

komunikacji elektronicznej

Termin i tryb
udzielania

Do 30 dni

odpowiedzi
Tryb
odwoławczy

Uwagi

Od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, stronie przysługuje wniesienie
odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Domaniewice
Brak
Uchwała Rady Gminy Domaniewice nr XI/69/2019 z dnia 8 listopada 2019 r w sprawie określenia

Opłata

wysokości
stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Domaniewice ( Dz. U. woj. łódzkiego
Brak
z 2019 r. poz. 64840) oraz Uchwała Rady Gminy Domaniewice nr XLVII/275/18 z dnia
2018 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości.

Załączniki

Druk informacji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami

7 listopada

