.........................................................
(data)
................................................
(imię i nazwisko/nazwa)

................................................
(adres zamieszkania/siedziba)

................................................
(PESEL/NIP
……………………………………
(tel. kontaktowy/e-mail – dane nieobowiązkowe)

Burmistrz Śremu
ul. Plac 20 Października 1
63 – 100 ŚREM
Zwracam się z prośbą o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu
wydatków poniesionych na ................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Inwestycja została zakończona w dniu ……………………………………….
Oświadczam, pod odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 233 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553
z późn. zm.), że wydatki te nie zostały sfinansowane ani w całości
ani w części ze środków publicznych.

..................................................
(podpis wnioskodawcy)

Określenie wnioskodawcy:
 Podatnik.
Ulgi udziela się po zakończeniu inwestycji.
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków
poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli
i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie
środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii
(wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem
środków publicznych (np. dofinansowanie do kredytu).
Załączniki do wniosku:
W przypadku podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi
i średnimi przedsiębiorcami:
1. zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich
uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż
pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną
niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.
U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) - druk do pobrania,
W przypadku podatników będących dużymi przedsiębiorcami:
1. zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich
uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
2. formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, której wzór został określony
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie(Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) - druk
do pobrania,
3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca otrzymał w
roku,
w
którym
ubiega
się
o
pomoc,
oraz
w
ciągu
2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis
otrzymanej
w
tym
okresie,
albo
oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druk do pobrania.

