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W nawiązaniu do efektywnej współpracy przy pozyskaniu informacji od gmin w 2002 r.,
ponownie zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w zebraniu od gmin danych dotyczących
podatków i opłat lokalnych. Dane te są niezbędne dla realizacji założonej w Strategii
Podatkowej Rządu i Narodowym Planie Rozwoju reformy systemu podatków od
nieruchomości, a także umożliwią przeprowadzenie monitoringu stanu wdrożenia
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej
nieruchomości oraz wykorzystania przez organy podatkowe gmin oprogramowania
Integrującej Platformy Elektronicznej Podatki od Nieruchomości (IPE-PN) wytworzonego w
ramach projektu Phare 2000. W szczególności proszę o:
-

zamieszczenie elektronicznej wersji formularza „Informacji o podatkach i opłatach
lokalnych" wraz z instrukcją wypełnienia i dodatkowymi plikami na stronach
internetowych RIO,

zebranie z gmin formularzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej oraz
przesłanie na adres Ministerstwa Finansów.
Elektroniczna wersja formularza „Informacja o podatkach i opłatach lokalnych"
zostanie udostępniona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl do dnia
18 sierpnia br., ścieżka dostępu: Podatki/System podatkowy/Ewidencja podatkowa
nieruchomości/ Ankieta o podatkach i opłatach lokalnych.
Zakłada się, że gminy powinny mieć możliwość pobrania formularza ze strony
Ministerstwa Finansów lub regionalnych izb obrachunkowych najpóźniej od dnia 23 sierpnia
br. i powinny przekazać wypełnioną elektroniczną wersję formularza oraz podpisany wydruk z
formularza do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej do dnia 14 września br.
Proszę o zapisanie na płycie CD plików przekazanych przez gminy i dostarczenie jej
wraz z kompletem formularzy w wersji papierowej do dnia 22 września br. na adres:
Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Lokalnych i Katastru 00-916 Warszawa, ul.
Świętokrzyska 12. Pliki i formularze, które zostaną przekazane przez gminy z opóźnieniem
proszę przesłać łącznie do dnia 30 września br.
Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Departament Podatków
Lokalnych i Katastru pod numerem telefonu: 694 41 09.
-

