Instrukcja wygenerowania danych do
sprawozdania SP-1
Instrukcja użytkownika
Opracowanie Sputnik Software Sp. z o.o

Informacja o wysokości stawek oraz nazwy uchwał dot. stawek i/lub
zwolnień
Dane można uzyskać z uchwał lub z systemu z modułu Administracja -> Wydra -> Konfiguracja
podatków -> Stawki podatkowe.

Informacja o podstawach opodatkowanych i zwolnieniach
Najważniejsze wyjaśnienia z materiału informacyjnego Ministerstwa Finansów dotyczące
wypełniania części B.
1) Dane podstaw opodatkowania mają zostać wykazane tylko dla podstaw, dla których
została wydana decyzja/złożona deklaracja.
2) W sprawozdaniu nie należy wykazywać podstaw opodatkowania, od których nie
dokonuje się naliczenia podatku (zobowiązania nieprzekraczające najniższych
kosztów doręczenia przesyłki poleconej w obrocie krajowym).
3) W kolumnie Podstawy opodatkowania wykazujemy zagregowane podstawy
opodatkowania.
4) W kolumnie Podstawa zwolniona wykazujemy zagregowane
opodatkowania zwolnione z podatków na mocy uchwał rady gminy.

podstawy

5) W zakresie podatku rolnego dane należy podać odrębnie dla:
- gruntów stanowiących gospodarstwa rolne
- gruntów pozostałych, czyli gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego
6) W kolumnie Podstawa opodatkowana należy wykazać powierzchnie (wartości w
przypadku budowli) opodatkowane, czyli nieobjęte zwolnieniem ustawowym lub
zwolnieniem na mocy uchwały rady gminy.
7) W kolumnie Podstawa opodatkowana w sekcji 2. Podatek rolny należy także wykazać
powierzchnie objęte ulgami na mocy
ustaw takimi jak:
- ulgi w podatku rolnym w pierwszym i drugim roku po upływie zwolnienia dla
gruntów gospodarstw rolnych stosowane zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o podatku
rolnym,
- ulga inwestycyjna (art. 13 ustawy o podatku rolnym)
- oraz tzw. ulga górska
o ile mimo ulgi od tych gruntów należny jest podatek.
8) W kolumnie Podstawa zwolniona wykazywane są wyłącznie powierzchnie/wartości
zwolnione z podatków na mocy uchwał rady gminy.
Nie należy wykazywać zwolnień i ulg ustawowych.

KOLUMNA 3 – PODSTAWY OPODATKOWANIA
Przechodzimy do modułu Nieruchomości -> gałąź Wymiary -> Zestawienie oznaczeń
składników
W oknie filtra wskazujemy rok 2018, stan na 30 czerwca br.
W metodzie wyliczenia wybieramy powierzchniową.
W polu Uwzględniaj wymiary wybieramy opcję z dokumentami o statusie Zaksięgowany z
datą księgowania do 30 czerwca br. – opcja ta spełnia wymóg prezentowania tylko podstaw
opodatkowania wynikających z przypisów z decyzji i deklaracji przy założeniu, że wymiary (z
decyzjami czy bez) poniżej 7,8 nie były przesłane do Foki – czyli do takich wymiarów nie
została utworzona decyzja lub została utworzona ale posiada status Roboczy.
Zaznaczamy pola DP fizyczne oraz DP osoby inne.
W sekcji oznaczeń opodatkowania zaznaczamy wszystkie oznaczenia. Po skonfigurowaniu
wszystkich opcji klikamy Generuj.
Generowanie potrwa dłuższą chwilę, gdyż system musi obliczyć i zsumować dane dla każdego
oznaczenia opodatkowania i stawki. Po spisaniu danych dla pierwszego rodzaju podatku
prosimy nie wychodzić z listy danych, tylko na tej samej liście filtrować dane dla kolejnego
podatku.
Dodatkowo proponujemy także zapisać uzyskane dane w formacie Excel.

PODATEK LEŚNY
Po zakończeniu generowania danych ukaże się lista z danymi o nazwie Zestawienie oznaczeń
składników.
W celu uzyskania podstaw opodatkowania dla podatku leśnego należy wykonać następujące
kroki.
1. Włączyć szybkie filtrowanie (dostępne pod prawym klawiszem myszy) i założyć filtr na
kolumnie Rodzaj podatku wpisując wartość L – dzięki temu uzyskamy tylko wartości dla
podatku leśnego.
2. Kolumnę Oznaczenie podatkowe umieścić w polu Upuść nagłówek kolumny aby
pogrupować.
3. Następnie należy rozwijać plusem każdą grupę po kolei i spisać wartość podsumowania
kolumny Suma podstaw opodatkowania.

Sumy hektarów jakie uzyskaliśmy to sumy podstaw opodatkowania z uwzględnieniem
wszystkich podstaw objętych ulgami (ustawowymi i gminnymi).
Zgodnie z instrukcją w kolumnie Podstawa opodatkowana należy wykazać powierzchnie
opodatkowane, czyli nieobjęte zwolnieniem ustawowym lub zwolnieniem na mocy
uchwały rady gminy. W celu uzyskania prawidłowych wartości do kolumny 3 należy teraz od
uzyskanych podstaw opodatkowania odjąć powierzchnie zwolnione na podstawie ulg
ustawowych i gminnych.

4. Na liście danych klikamy prawym myszy i wybieramy Filtr Zaawansowany.

5. Ustawiamy następujące warunki i klikamy OK ( rysunek poniżej).

6. Jeśli po zastosowaniu filtra nie uzyskamy żadnych danych oznaczać to będzie, iż nie
mamy w Gminie żadnych ulg w podatku leśnym i wartości z kroku 3 możemy wpisać do
sprawozdania.
Jeśli otrzymamy dane - jest to sygnał do przeprowadzenia dalszej, głębszej analizy ulg w
celu odjęcia ich sumy od wartości podanych w kroku 3.

7. W tym celu przechodzimy do gałęzi Wymiar -> rok 2018 -> Zestawienie ulg
8. W polu Stan na wybieramy datę 2018-06-30
9. Zaznaczamy opcję Wszystkie
10. Klikamy Szukaj

11. Włączyć szybkie filtrowanie (dostępne pod prawym klawiszem myszy) i założyć filtr na
kolumnie Status dokumentu wpisując wartość Zaksięgowane oraz na kolumnę Podatek
wpisując wartość L.
12. Kolumny Oznaczenie podatkowe oraz Nazwa ulgi umieścić w polu Upuść nagłówek
kolumny aby pogrupować.
13. Dla każdego oznaczenia podatkowego w kolumnie Podstawa opodatkowania będzie
widniała wartość podstaw zwolnionych.

14. Następnie sprawdzamy czy występują u Nas podstawy tylko częściowo zwolnione z
podatku.
15. W tym celu na liście zakładamy filtr Zaawansowany o następującym warunku:

16. Jeśli po zastosowaniu filtra nie uzyskamy żadnych danych oznaczać to będzie, iż nie
mamy w Gminie żadnych częściowych ulg w podatku leśnym i różnicę wartości z kroku 3
oraz kroku 13 możemy wpisać do sprawozdania.
Jeśli otrzymamy dane - jest to sygnał do przeprowadzenia głębszej analizy
poszczególnych składników w celu wyliczenia podstawy zwolnionej.

17. W tym celu rozwijamy grupy do najniższego poziomu, wchodzimy do danej ulgi.
Następnie będąc w wymiarze przechodzimy do danej podatkowej, a następnie do
Zakładki ulgi i analizujemy daną ulgę pod względem zwolnionej powierzchni czy
procentu.
18. Efekt końcowy czyli wartość podana do kolumny 3 sprawozdania będzie stanowiła
różnica (dla danego oznaczenie podatkowego) między wartością z zestawienia oznaczeń
składników a całościową wartością zwolnień skorygowaną o wartości składników
zwolnionych częściowo.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Po zakończeniu generowania danych ukaże się lista z danymi o nazwie Zestawienie oznaczeń
składników.
W celu uzyskania podstaw opodatkowania dla podatku od nieruchomości należy wykonać
następujące kroki.
1. Włączyć szybkie filtrowanie (dostępne pod prawym klawiszem myszy) i założyć filtr na
kolumnie Rodzaj podatku wpisując wartość N – dzięki temu uzyskamy tylko wartości dla
podatku od nieruchomości.
2. Kolumnę Oznaczenie podatkowe umieścić w polu Upuść nagłówek kolumny aby
pogrupować.
3. Następnie należy rozwijać plusem każdą grupę po kolei i spisać wartość podsumowania
kolumny Suma podstaw opodatkowania.

Sumy złotych i m2 jakie uzyskaliśmy to sumy podstaw opodatkowania z uwzględnieniem
wszystkich podstaw objętych ulgami (ustawowymi i gminnymi).
Zgodnie z instrukcją w kolumnie Podstawa opodatkowana należy wykazać powierzchnie
opodatkowane, czyli nieobjęte zwolnieniem ustawowym lub zwolnieniem na mocy
uchwały rady gminy. W celu uzyskania prawidłowych wartości do kolumny 3 należy teraz od
uzyskanych podstaw opodatkowania odjąć powierzchnie zwolnione na podstawie ulg
ustawowych i gminnych.

4. Na liście danych klikamy prawym myszy i wybieramy Filtr Zaawansowany.

5. Ustawiamy następujące warunki i klikamy OK ( rysunek poniżej).

6. Jeśli po zastosowaniu filtra nie uzyskamy żadnych danych oznaczać to będzie, iż nie mamy
w Gminie żadnych ulg w podatku od nieruchomości i wartości z kroku 3 możemy wpisać
do sprawozdania.
Jeśli otrzymamy dane - jest to sygnał do przeprowadzenia dalszej, głębszej analizy ulg
w celu odjęcia ich sumy od wartości podanych w kroku 3.
7. W tym celu przechodzimy do gałęzi Wymiar -> rok 2018 -> Zestawienie ulg
8. W polu Stan na wybieramy datę 2018-06-30
9. Zaznaczamy opcję Wszystkie
10. Klikamy Szukaj

11. Włączyć szybkie filtrowanie (dostępne pod prawym klawiszem myszy) i założyć filtr na
kolumnie Status dokumentu wpisując wartość Zaksięgowane oraz na kolumnę Podatek
wpisując wartość N.
12. Kolumny Oznaczenie podatkowe oraz Nazwa ulgi umieścić w polu Upuść nagłówek
kolumny aby pogrupować.
13. Dla każdego oznaczenia podatkowego w kolumnie Podstawa opodatkowania będzie
widniała wartość podstaw zwolnionych.

14. Następnie sprawdzamy czy występują u Nas podstawy tylko częściowo zwolnione z
podatku.
15. W tym celu na liście zakładamy filtr Zaawansowany o następującym warunku:

16. Jeśli po zastosowaniu filtra nie uzyskamy żadnych danych oznaczać to będzie, iż nie mamy
w Gminie żadnych częściowych ulg w podatku od nieruchomości i różnicę wartości z kroku
3 oraz kroku 13 możemy wpisać do sprawozdania.
Jeśli otrzymamy dane - jest to sygnał do przeprowadzenia głębszej analizy
poszczególnych składników w celu wyliczenia podstawy zwolnionej.

17. W tym celu rozwijamy grupy do najniższego poziomu, wchodzimy do danej ulgi. Następnie
będąc w wymiarze przechodzimy do danej podatkowej, a następnie do Zakładki ulgi i
analizujemy daną ulgę pod względem zwolnionej powierzchni czy procentu.
18. Efekt końcowy, czyli wartość kolumny 3 sprawozdania będzie stanowiła różnica (dla
danego oznaczenie podatkowego) między wartością z zestawienia oznaczeń składników
a całościową wartością zwolnień skorygowaną o wartości składników zwolnionych
częściowo.

PODATEK ROLNY
Po zakończeniu generowania danych ukaże się lista z danymi o nazwie Zestawienie oznaczeń
składników.
W celu uzyskania podstaw opodatkowania dla podatku rolnego należy wykonać następujące
kroki.
1. Włączyć szybkie filtrowanie (dostępne pod prawym klawiszem myszy) i założyć filtr
na kolumnie Rodzaj podatku wpisując wartość R – dzięki temu uzyskamy tylko
wartości dla podatku rolnego.
2. Spisujemy wartości z podsumowania kolumny Suma podstaw opodatkowania.
Sumy ha fizycznych i ha przeliczeniowych jakie uzyskaliśmy to sumy podstaw
opodatkowania z uwzględnieniem wszystkich podstaw objętych ulgami (ustawowymi i
gminnymi).

Zgodnie z instrukcją w kolumnie Podstawa opodatkowana należy wykazać powierzchnie
opodatkowane, czyli nieobjęte zwolnieniem ustawowym lub zwolnieniem na mocy
uchwały rady gminy. W celu uzyskania prawidłowych wartości do kolumny 3 w sekcji 2.1 i
2.2 należy teraz od uzyskanych podstaw opodatkowania odjąć powierzchnie zwolnione na
podstawie ulg ustawowych i gminnych z uwzględnieniem wyjątku:

Należy także wykazać powierzchnie objęte ulgami na mocy ustaw takimi jak:
- ulgi w podatku rolnym w pierwszym i drugim roku po upływie zwolnienia dla
gruntów gospodarstw rolnych stosowane zgodnie z art.12 ust. 6 ustawy o podatku
rolnym,
- ulga inwestycyjna (art. 13 ustawy o podatku rolnym)
- oraz tzw. ulga górska
o ile mimo ulgi od tych gruntów należny jest podatek.

3. Na liście danych klikamy prawym myszy i wybieramy Filtr Zaawansowany.

4. Ustawiamy następujące warunki i klikamy OK ( rysunek poniżej).

5. Jeśli po zastosowaniu filtra nie uzyskamy żadnych danych oznaczać to będzie, iż nie
mamy w Gminie żadnych ulg w podatku rolnym i wartości z kroku 2 możemy wpisać
do sprawozdania.
Jeśli otrzymamy dane - jest to sygnał do przeprowadzenia dalszej, głębszej analizy ulg
w celu odjęcia ich sumy od wartości podanych w kroku 2.
6. Przechodzimy do gałęzi Wymiar -> rok 2018 -> Zestawienie ulg
7. W polu Stan na wybieramy datę 2018-06-30
8. Zaznaczamy opcję Wszystkie
9. Klikamy Szukaj

10. Włączyć szybkie filtrowanie (dostępne pod prawym klawiszem myszy) i założyć filtr na
kolumnie Status dokumentu wpisując wartość Zaksięgowane oraz na kolumnę Podatek
wpisując wartość R.
11. Kolumnę Stawka umieścić w polu Upuść nagłówek kolumny aby pogrupować – dzięki
temu uzyskamy dane pogrupowane wg stawki za ha przeliczeniowy oraz ha fizyczny.
12. Dla każdej stawki w kolumnie Podstawa opodatkowania będzie widniała wartość
podstaw zwolnionych.

13. Następnie sprawdzamy czy występują u Nas podstawy tylko częściowo zwolnione z
podatku.
14. W tym celu na liście zakładamy filtr Zaawanasowany o następującym warunku:

15. Jeśli po zastosowaniu filtra nie uzyskamy żadnych danych oznaczać to będzie, iż nie
mamy w Gminie żadnych częściowych ulg w podatku rolnym i możemy przejść od razu
do kroku 18 w celu sprawdzenia wyjątków dla ulg ustawowych.
Jeśli otrzymamy dane - jest to sygnał do przeprowadzenia głębszej analizy
poszczególnych składników w celu wyliczenia podstawy zwolnionej.
16. W tym celu rozwijamy grupy do najniższego poziomu, wchodzimy do danej ulgi.
Następnie będąc w wymiarze przechodzimy do danej podatkowej, a następnie do
Zakładki ulgi i analizujemy daną ulgę pod względem zwolnionej powierzchni czy
procentu.
17. Różnica (dla danej stawki) między wartością z zestawienia oznaczeń składników a
całościową wartością zwolnień skorygowaną o wartości składników zwolnionych
częściowo należy powiększyć jeszcze o ewentualne podstawy wynikające z
trzech wyjątków przewidzianych przez ustawodawcę.
18. W tym celu usuwamy dotychczasowy filtr zaawansowany i włączamy nowy o
następujących warunkach (lista dostępnych kodów ulg będzie zależna od
zastosowanych ulg w danej Gminie ):
Kod ulgi równe Art.12.1.4
lub
Kod ulgi równe Art.12.1.5
lub
Kod ulgi równe Art.12.1.6
lub
Kod ulgi równe Art.13
lub
Kod ulgi równe Art.13 b
i
Podatek po ulgach większy od 0 zł
I klikamy OK.

Dla każdej stawki w podsumowaniu grupy będzie widniała suma podstaw opodatkowania dla
przewidzianych wyjątków.
Dla stawki ha przeliczeniowych spisujemy wartość z kolumny Hektar przeliczeniowy, zaś dla
stawki ha fizycznych z kolumny Podstawa opodatkowania.
Należy także sprawdzić czy wśród tych ulg nie ma powierzchni częściowo zwolnionych i
uwzględnić je w swoich obliczeniach – można to zrobić identycznie jak kroki 14-17.

KOLUMNA 4 - ZWOLNIENIA GMINNE
PODATEK LEŚNY
1. Przechodzimy do gałęzi Wymiar -> rok 2018 -> Zestawienie ulg
2. W polu Stan na wybieramy datę 2018-06-30
3. Zaznaczamy opcję Wszystkie
4. Klikamy Szukaj

5. Włączyć szybkie filtrowanie (dostępne pod prawym klawiszem myszy) i założyć filtr
na kolumnie Status dokumentu wpisując wartość Zaksięgowane oraz na kolumnę
Podatek wpisując wartość L.
6. Kolumny Nazwa ulgi oraz Oznaczenie podatkowe umieścić w polu Upuść nagłówek
kolumny aby pogrupować.

7. Rozwinąć każdą grupę po kolei i spisać zwolnione podstawy opodatkowania z tytułu
ulg gminnych dla każdego oznaczenie podatkowego.


Można także użyć funkcji Filtra zaawansowanego wpisując następujący warunek:
Nazwa ulgi równe Ulga gminna (L)
lub
Kod ulgi równe Nazwa własna
lub
Kod ulgi równe Nazwa własna
Itd……..

Dane spisujemy z kolumny Podstawa opodatkowania.

8. Następnie sprawdzamy czy wśród ulg gminnych występują u Nas podstawy tylko
częściowo zwolnione z podatku.
9. W tym celu na liście zakładamy filtr Zaawanasowany o następującym warunku:

10. Jeśli po zastosowaniu filtra nie uzyskamy żadnych danych oznaczać to będzie, iż nie
mamy w Gminie żadnych częściowych ulg gminnych w podatku leśnym i wartości
uzyskane w kroku 7 możemy wpisać do sprawozdania.
Jeśli otrzymamy dane - jest to sygnał do przeprowadzenia głębszej analizy
poszczególnych składników w celu wyliczenia podstawy zwolnionej.

11. W tym celu rozwijamy grupy do najniższego poziomu, wchodzimy do danej ulgi.
Następnie będąc w wymiarze przechodzimy do danej podatkowej, a następnie do
Zakładki ulgi i analizujemy daną ulgę pod względem zwolnionej powierzchni czy
procentu.
12. Wartość kolumny 4 sprawozdania będzie stanowiła różnica (dla danego oznaczenie
podatkowego) między całościową wartością podstaw zwolnionych ulgami gminnymi a
wartości składników zwolnionych częściowo.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1. Przechodzimy do gałęzi Wymiar -> rok 2018 -> Zestawienie ulg
2. W polu Stan na wybieramy datę 2018-06-30
3. Zaznaczamy opcję Wszystkie
4. Klikamy Szukaj

5. Włączyć szybkie filtrowanie (dostępne pod prawym klawiszem myszy) i założyć filtr na
kolumnie Status dokumentu wpisując wartość Zaksięgowane oraz na kolumnę Podatek
wpisując wartość N.
6. Kolumny Nazwa ulgi oraz Oznaczenie podatkowe umieścić w polu Upuść nagłówek
kolumny aby pogrupować.
7. Rozwinąć każdą grupę po kolei i spisać zwolnione podstawy opodatkowania z tytułu
ulg gminnych dla każdego oznaczenie podatkowego.


Można także użyć funkcji Filtra zaawansowanego wpisując następujący warunek:
Nazwa ulgi równe Ulga gminna (N)
lub
Kod ulgi równe Nazwa własna
lub
Kod ulgi równe Nazwa własna
Itd……..

Dane spisujemy z kolumny Podstawa opodatkowania.

8. Następnie sprawdzamy czy wśród ulg gminnych występują u Nas podstawy tylko
częściowo zwolnione z podatku.
9. W tym celu na liście zakładamy filtr Zaawanasowany o następującym warunku:

10. Jeśli po zastosowaniu filtra nie uzyskamy żadnych danych oznaczać to będzie, iż nie
mamy w Gminie żadnych częściowych ulg gminnych w podatku od nieruchomości i
wartości uzyskane w kroku 7 możemy wpisać do sprawozdania.

Jeśli otrzymamy dane - jest to sygnał do przeprowadzenia głębszej analizy
poszczególnych składników w celu wyliczenia podstawy zwolnionej.
11. W tym celu rozwijamy grupy do najniższego poziomu, wchodzimy do danej ulgi.
Następnie będąc w wymiarze przechodzimy do danej podatkowej, a następnie do
Zakładki ulgi i analizujemy daną ulgę pod względem zwolnionej powierzchni czy
procentu.
13. Wartość kolumny 4 sprawozdania będzie stanowiła różnica (dla danego oznaczenie
podatkowego) między całościową wartością podstaw zwolnionych ulgami gminnymi a
wartości składników zwolnionych częściowo.

PODATEK ROLNY
1. Przechodzimy do gałęzi Wymiar -> rok 2018 -> Zestawienie ulg
2. W polu Stan na wybieramy datę 2018-06-30
3. Zaznaczamy opcję Wszystkie
4. Klikamy Szukaj

5. Włączyć szybkie filtrowanie (dostępne pod prawym klawiszem myszy) i założyć filtr na
kolumnie Status dokumentu wpisując wartość Zaksięgowane oraz na kolumnie
Podatek wpisując wartość R.
6. Kolumnę Stawka umieścić w polu Upuść nagłówek kolumny aby pogrupować – dzięki
temu uzyskamy dane pogrupowane wg stawki za ha przeliczeniowy oraz ha fizyczny.
7. Ze względu na to, iż każda Gmina nazywa ulgi gminne wg swoich potrzeb najlepiej
kolumnę Nazwa ulgi umieścić w polu Upuść nagłówek kolumny aby pogrupować.
8. Rozwinąć każdą grupę po kolei i spisać zwolnione podstawy opodatkowania z tytułu
ulg gminnych.


Można także użyć funkcji Filtra zaawansowanego wpisując następujący warunek:
Nazwa ulgi równe Ulga gminna ®
lub
Kod ulgi równe Nazwa własna
lub
Kod ulgi równe Nazwa własna
Itd……..

Dla stawki ha przeliczeniowych spisujemy wartość z kolumny Hektar przeliczeniowy, zaś dla
stawki ha fizycznych z kolumny Podstawa opodatkowania.

9. Następnie sprawdzamy czy wśród ulg gminnych występują u Nas podstawy tylko
częściowo zwolnione z podatku.
10. W tym celu na liście zakładamy filtr Zaawanasowany o następującym warunku:

12. Jeśli po zastosowaniu filtra nie uzyskamy żadnych danych oznaczać to będzie, iż nie
mamy w Gminie żadnych częściowych ulg gminnych w podatku rolnym i wartości
uzyskane w kroku 7 możemy wpisać do sprawozdania.
11. Jeśli otrzymamy dane - jest to sygnał do przeprowadzenia głębszej analizy
poszczególnych składników w celu wyliczenia podstawy zwolnionej.
12. W tym celu rozwijamy grupy do najniższego poziomu, wchodzimy do danej ulgi.
Następnie będąc w wymiarze przechodzimy do danej podatkowej, a następnie do
Zakładki ulgi i analizujemy daną ulgę pod względem zwolnionej powierzchni czy
procentu.
14. Wartość kolumny 4 sprawozdania będzie stanowiła różnica (dla danego oznaczenie
podatkowego) między całościową wartością podstaw zwolnionych ulgami gminnymi a
wartości składników zwolnionych częściowo.

