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                                                                                           Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/2011/2016 

      Rady Gminy Lipno z dnia 8 grudnia 2016 
 

 Z-2 

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
 

             
  1. Nr załącznika  

 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA - wypełnić w przypadku braku wystarczającej ilości miejsca w części 

dotyczącej przedmiotów opodatkowania (punkt E) w deklaracjach DN, DR, DL bądź w informacji 
   2. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. informacji IN-1 �2. deklaracji DN �3. deklaracji DR � 4. deklaracji DL 

B. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  
   3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna   � 2. osoba prawna � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

  4. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

  5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

  6. Identyfikator REGON* 

 

  7. PESEL ** 8. PKD 

  9. NIP 1) 

 
C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
 
 

 10. Położenie nieruchomości (adres) 

11. Identyfikatory geodezyjne działek, budynków, lokali 12. Nr księgi wieczystej 

13. Podstawa powstania obowiązku podatkowego: 

Akt notarialny nr ………………………………………………………………………………………………. z dnia……………………… 

Zaświadczenie o użytkowaniu budynku  nr ………………………………………………………. ………..… z dnia ...…….…………….. 

Inne …………………………………………………………………………………………. ……………..….  z dnia …………….………. 

 
 14. Położenie nieruchomości (adres) 

15. Identyfikatory geodezyjne działek, budynków, lokali 16. Nr księgi wieczystej 

17. Podstawa powstania obowiązku podatkowego: 

Akt notarialny nr …………………………………………………………………… .…………………..……. z dnia……………………… 

Zaświadczenie o użytkowaniu budynku  nr ………………………………………………………..………..… z dnia ...…….…………….. 

Inne ……………………………………………………………………………………………………..…..….  z dnia …………….………. 
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  18. Położenie nieruchomości (adres) 

19. Identyfikatory geodezyjne działek, budynków, lokali 20. Nr księgi wieczystej 

21. Podstawa powstania obowiązku podatkowego: 

Akt notarialny nr ………………………………………………………………………..………………..……. z dnia……………………… 

Zaświadczenie o użytkowaniu budynku  nr ………………………………………………………..………..… z dnia ...…….…………….. 

Inne ……………………………………………………………………………………………………..…..….  z dnia …………….………. 

 
  22. Położenie nieruchomości (adres) 

23. Identyfikatory geodezyjne działek, budynków, lokali 24. Nr księgi wieczystej 

25. Podstawa powstania obowiązku podatkowego: 

Akt notarialny nr ………………………………………………………………………………..………..……. z dnia……………………… 

Zaświadczenie o użytkowaniu budynku  nr …………………………………………………………..……..… z dnia ...…….…………….. 

Inne …………………………………………………………………………………………………………….  z dnia …………….………. 

 
 26. Położenie nieruchomości (adres) 

27. Identyfikatory geodezyjne działek, budynków, lokali 28. Nr księgi wieczystej 

29. Podstawa powstania obowiązku podatkowego: 

Akt notarialny nr …………………………………………………………………………………..……..……. z dnia……………………… 

Zaświadczenie o użytkowaniu budynku  nr ……………………………………………………………..…..… z dnia ...…….…………….. 

Inne …………………………………………………………………………………………………………….  z dnia …………….………. 

 
 30. Położenie nieruchomości (adres) 

31. Identyfikatory geodezyjne działek, budynków, lokali 32. Nr księgi wieczystej 

33. Podstawa powstania obowiązku podatkowego: 

Akt notarialny nr …………………………………………………………………………………..……..……. z dnia……………………… 

Zaświadczenie o użytkowaniu budynku  nr …………………………………………………………..……..… z dnia ...…….…………….. 

Inne …………………………………………………………………………………………………………….  z dnia …………….………. 

 

Pouczenie 

1) Wypełniają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. 


