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WSTĘP
Podstawa prawna sprawozdania SP-1
•
•

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1445 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego (Dz. U. poz. 2455).

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 opodatkowania i zwolnieniach
Najważniejsze wyjaśnienia z materiału informacyjnego Ministerstwa Finansów dotyczące wypełniania
części B.
1) Dane wykazywane do sprawozdania według stanu na dzień 30 czerwca;
2) Dane podstaw opodatkowania mają zostać wykazane tylko dla podstaw, dla których została
wydana decyzja/złożona deklaracja.
3) W sprawozdaniu nie należy wykazywać podstaw opodatkowania, od których nie dokonuje
się naliczenia podatku (zobowiązania nieprzekraczające najniższych kosztów doręczenia
przesyłki poleconej w obrocie krajowym).
4) W kolumnie Podstawy opodatkowania wykazujemy zagregowane podstawy opodatkowania
(wartości w przypadku budowli) bez powierzchni zwolnionych ustawowo; zwolnionych na
mocy uchwał rady gminy; nieopodatkowanej zgodnie z art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
5) W kolumnie Podstawa zwolniona wykazujemy zagregowane podstawy opodatkowania
(powierzchnie/wartości) wyłącznie zwolnione z podatków na mocy uchwał rady gminy. Nie
należy wykazywać zwolnień i ulg ustawowych.
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6) W zakresie podatku rolnego dane należy podać odrębnie dla:
- gruntów stanowiących gospodarstwa rolne;
- gruntów pozostałych, czyli gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego.
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.

Podział instrukcji
Instrukcja została podzielona na 3 części
•
•
•

Część 1. Konfiguracja danych do sprawozdania SP-1;
Część 2. Nowe formatki w wydrze – opis działania;
Część 3. Przygotowanie danych do sprawozdania SP-1
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1. CZĘŚĆ 1. KONFIGURACJA DANYCH DO SPRAWOZDANIA SP-1
1.1. Konfiguracja do sprawozdania SP-1
Sprawozdanie SP-1 jest sprawozdaniem rocznym, dlatego konfiguracja do sprawozdania jest
przypisana do rocznych stawek podatkowych. Przy tworzeniu stawek na kolejny rok konfiguracja
sprawozdania SP-1 będzie kopiowana, ale także możliwa do edycji.
Ścieżka dostępu do konfiguracji danych do Sprawozdania SP-1:
Administracja -> Wydra -> Konfiguracja podatków -> Stawki podatkowe->Rok->Sprawozdanie SP-1
konfiguracja
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1.1.1. Podział konfiguracji sprawozdania SP-1
Konfiguracja sprawozdania SP-1 została podzielona na 4 zakładki:
1.
2.
3.
4.

Pozycje SP-1 w podatku od nieruchomości
Pozycje SP-1 w podatku rolnym
Pozycje SP-1 w podatku leśnym
Ulgi
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1.1.2. Sprawozdanie SP-1 konfiguracja ->Pozycje SP-1 w podatku od nieruchomości
Konfiguracja polega na przypisaniu do poszczególnych oznaczeń podatkowych pozycji ze sprawozdania
SP-1. Pozycje SP-1 są wybierane ze słownika.
Przykładowe przypisanie oznaczenia podatkowego budowle do pozycji SP-1 - 1.10 budowle

Uwaga!
Ze względu na to, iż oznaczenia podatkowe są tworzone ze słownika użytkownika i każda Jednostka
Samorządu Terytorialnego ma własny zasób tych oznaczeń – konfiguracja musi być przeprowadzona
indywidulanie przez użytkownika/administratora merytorycznego.
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1.1.3. Sprawozdanie SP-1 konfiguracja ->Pozycje SP-1 w podatku rolnym
Konfiguracja przypisania do poszczególnych oznaczeń podatkowych do pozycji sprawozdania SP-1 w
zakresie podatku rolnego jest przygotowana, ponieważ oznaczenie podatkowe jest takie same dla
wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego.
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1.1.4. Sprawozdanie SP-1 konfiguracja ->Pozycje SP-1 w podatku leśnym
Konfiguracja polega na przypisaniu do poszczególnych oznaczeń podatkowych pozycji ze sprawozdania
SP-1. Pozycje SP-1 są wybierane ze słownika.
Przykładowe przypisanie oznaczenia podatkowego rezerwatów leśnych do pozycji SP-1 – 3.2 lasy
wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Uwaga!
Ze względu na to, iż oznaczenia podatkowe są tworzone ze słownika użytkownika i każda Jednostka
Samorządu Terytorialnego ma własny zasób tych oznaczeń – konfiguracja musi być przeprowadzona
indywidulanie przez użytkownika/administratora merytorycznego.
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1.1.5. Sprawozdanie SP-1 konfiguracja ->Ulgi
Konfiguracja polega na zaznaczeniu pól wyboru, czy ulga ma być uwzględniana przy generowaniu
danych do sprawozdania SP-1:
1. Czy uwzględnić w SP-1 – uwzględnianie zaznaczonych ulg przy generowaniu danych niezależnie
od tego czy po naliczeniu ulgi występuje podatek czy nie – zastosowanie dla wszystkich
przypadków;
2. Czy uwzględnić w SP-1 jeśli naliczony podatek
– uwzględnianie zaznaczonych ulg przy generowaniu danych, jeśli po odjęciu ulgi pozostanie
kwota podatku większa od zera – zastosowanie przy ulgach częściowych i dla p. rolnego, gdzie
w podstawie opodatkowania mają być uwzględnione ulgi tj. tzw. ulgą kontynuacyjna określona
w art. 12. ust 6 ustawy o podatku rolnym, tzw. ulga górska z art. 13b ustawy o podatku rolnym
oraz ulga inwestycyjną określona w art. 13 ustawy o podatku rolnym, jeśli podatek należy
większy od zera.
Uwaga!
Ze względu na przygotowanie danych dotyczących ulg w podatku rolnym na podstawie zestawienia
ulg, w zakładce Ulgi wystarczy zaznaczyć pole – czy uwzględnić w SP-1.
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2. CZĘŚĆ 2. NOWE FORMATKI W WYDRZE – OPIS DZIAŁANIA
2.1. Zestawienie oznaczeń składników SP-1
W tym rozdziale opisane zostały 2 sposoby generowania danych do SP-1.
Uwaga!
Rozdział opisuje nowe operacje/formatki w Wydrze. Przygotowanie danych opisane w 3 części
instrukcji.
Do wygenerowania danych do sprawozdania SP-1 przygotowane są dwie operacje.
Ścieżka dostępu:
1. Moduł Nieruchomości
2. Wymiary
3. Przeglądarka zestawienia oznaczeń składników SP-1 – służy do wygenerowania danych do SP1 bez możliwości zapisu
4. Zestawienie oznaczeń składników SP-1 – służy do generowania, zapisywania i drukowania
danych wygenerowanych do SP-1
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2.1.1. Przeglądarka zestawienia oznaczeń składników SP-1
Przeglądarka zestawienia oznaczeń składników SP-1 podzielona jest na 2 sekcje:
1. Filtry – do przeszukania danych w systemie i wyświetlenia wg wybranych poziomów
dokładności danych z możliwością zapisania schematu filtra;
2. Lista – na liście zostaną wyświetlone dane po wybraniu filtrów i przycisku Szukaj

Przeglądarka zestawienia oznaczeń składników SP-1 jest częścią składową zestawienia oznaczeń
składników SP-1, dlatego zostanie omówiona przy wyborze filtrów w zestawieniu oznaczeń
składników SP-1.

2.1.2. Zestawienie oznaczeń składników SP-1
Podział listy zestawień oznaczeń składników SP-1:
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszukiwarka – zestawień wg zadanych warunków;
Lista zapisanych zestawień oznaczeń składników;
Otwórz – przycisk do otwierania wskazanego zestawienia;
Dodaj – przycisk do dodania nowego zestawienia;
Usuń – przycisk usuwający wskazane zestawienie;
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6. Drukuj – przycisk umożliwiający wydruk wskazanego zestawienia;
7. Zamknij – przycisk zamykający okno zestawień;

Podział zestawienia oznaczeń składników SP-1:
1. Dane podstawowe – sekcja zawierające 3 zakładki Dane, Filtry i Archiwum;
2. Pozycje – sekcja z listą pozycji wygenerowanych wg założonych filtrów z możliwością
sortowania, grupowania i wyszukiwania danych;
3. Sposób działania - sekcja opisująca sposób generowania danych metodą powierzchniową i
kwotową
4. Sprawdź – sprawdzanie poprawności uzupełnienia pól
5. Drukuj – przycisk do drukowania zestawienia;
6. Zapisz – przycisk do wyjścia z zestawienia z zapisaniem zmian;
7. Anuluj – przycisk do wyjścia z zestawienia bez zapisu zmian;
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Podział zakładki Dane/sekcja Dane podstawowe
1. Numer – numer własny Zestawienia oznaczeń składników SP-1;
2. Szablon numeracji – możliwość wyboru numeru wg szablonu
Administracja/Wydra/Szablony autonumeracji/Sprawozdanie SP-1;
3. Data utworzenia zestawienia;
4. Status sprawozdania – pole słownikowe;
5. Uwagi – pole tekstowe;

tworzonego

w
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Podział zakładki Filtry/sekcja Dane podstawowe
Zakładka Filtry jest wspólna dla przeglądarki i zestawień oznaczeń składników:
1. Rok podatkowy – rok do generowania danych do sprawozdania;
2. Stan na - wybrany dzień na jaki mają być wygenerowane dane
3. Metoda wyliczenia – pole słownikowe do wyboru metody liczenia wg powierzchni lub wg
kwoty;
4. Uwzględniaj wymiary – wybór w jakim statusie mają być uwzględniane wymiary do
generowania danych;
5. Z datą księgowania na – przy wyborze uwzględniania wymiarów w statusie zaksięgowany
wybór daty końcowej księgowanych wymiarów;
6. Typ podatnika – możliwość wyboru generowania danych dla osób fizycznych i osób prawnych
7. Pole słownikowe wyboru oznaczeń podatkowych, pozycji SP-1 lub obu do generowania danych
8. Lista oznaczeń podatkowych – możliwość zaznaczenia oznaczeń podatkowych, dla których
będą generowane dane;
9. Lista pozycji SP-1– możliwość zaznaczenia pozycji SP-1, dla których będą generowane dane;
10. Grupowanie danych – sposób grupowania i wybór szczegółowości grupowania danych;
11. Szukaj/Generuj – przycisk do generowania danych z możliwością zapisania filtrów;
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Podział zakładki Archiwum/sekcja Dane podstawowe
W zakładce archiwum zapisane są wersje zestawienia z możliwością przejścia do archiwalnego
zestawienia.
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3. CZĘŚĆ 3 . PRZYGOTOWANIE DANYCH DO SPRAWOZDANIA SP-1
KROK 1. Uzupełnienie KOLUMNY 4 w części B dla podatku od nieruchomości,
pozycje 1.1 do 1.10 - ZWOLNIENIA GMINNE plus opracowanie danych do
zwolnień podmiotowych
Czynności 1-10 - dotyczą ulg gminnych
Czynności 11-15 – dotyczą zwolnień podmiotowych

Ścieżka dostępu:
Moduł Nieruchomości/Wymiary/Bieżący rok/Zestawienie ulg
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Czynności 1-10 - dotyczą ulg gminnych
Czynność 1. Szukaj wszystkich ulg z wymiaru ze stanem na 30.06 bieżącego roku
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Czynność 2. Ustaw filtr zaawansowany w celu wyszukania powierzchni całkowicie zwolnionych
ulgami gminnymi

Czynność 3. Zapisz wynik podstawy opodatkowania do kolumny 4 Powierzchnia zwolniona dla pozycji
SP-1 wg oznaczeń podatkowych
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Czynność 4. Utwórz nowy filtr zaawansowany w celu wyszukania powierzchni częściowo zwolnionych
z podatku ulgą gminną.

Uwaga!
Jeśli w wyniku filtru zaawansowanego nie wystąpi żadna pozycja, to w SP-1 w kolumnie 4 dla pozycji
1.1 do 1.10 pozostają dane z czynności 3
Uwaga!
Jeśli w wyniku filtru zaawansowanego wystąpią pozycje, to oznacza, że są składniki częściowo
zwolnione i należy je sprawdzić/wyliczyć zanim zostaną dodane do SP-1 w kolumnie 4 dla pozycji 1.1
do 1.10 – przejdź do czynności 5.
Czynność 5. Pogrupuj dane wg oznaczeń podatkowych i przejdź do każdego wymiaru zw. z częściową
ulgą gminną
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Czynność 6. Przejdź do DP w celu analizy ulgi

Czynność 7. Przejdź do ulgi w celu wyliczenia powierzchni zwolnienia w podziale na oznaczenia
podatkowe
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Czynność 8. Wylicz powierzchnię zwolnioną ulgą gminną
W przykładzie dla oznaczenia budynki świadcz. zdrowotne 50% z 557,40 m2; 557,40 x 0,5 = 278,7 m2= 279 m2

Uwaga!
Wyliczoną kwotę należy dodać do powierzchni z czynności 3 do kolumny 4 do pozycji, której dotyczy
ulga
Czynność 9. Zamknij ulgę, DP i Wymiar
Czynność 10. Powtórz czynności 5-9 dla każdej częściowej ulgi gminnej
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Czynności 11-15 – dotyczą zwolnień podmiotowych
Czynność 11. Na zestawieniu ulg ustaw filtr zaawansowany i sprawdź, czy dla podatku od
nieruchomości występują zwolnienia podmiotowe. Ich powierzchnia będzie odliczona od podstawy w
kolumnie 3 dla pozycji 1.1 do 1.10

Czynność 12. Przejdź do wymiaru zw. ze zwolnieniem podmiotowym
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Czynność 13. W Wymiarze na zakładce Składniki pogrupuj dane wg rodzaju podatku i oznaczeń
podatkowych i wypisz powierzchnie zwolnione na podstawie zwolnienia podmiotowego dla podatku
od nieruchomości
Uwaga!
Powierzchnia ze zwolnienia podmiotowego będzie odjęta od podstawy opodatkowania (kolumna
3) dla pozycji SP-1 zw. z oznaczeniem podatkowym
W przykładzie – oznaczenie podatkowe – powierzchnia zwolniona do odjęcia z kolumny 3 spr. SP-1:
Budynki lub ich części pozostałe (budynki gospodarcze i garaże) 3 729,96 m2
Grunty pozostałe 20 693,00 m2

Czynność 14. Zamknij wymiar
Czynność 15. Powtórz czynności 12-14 dla każdego zwolnienia podmiotowego
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KROK 2. Generowanie danych do sprawozdania SP-1 Część B kolumna 3
PODSTAWY OPODATKOWANIA dla podatku od nieruchomości poz. 1.1 do 1.10
Do sprawozdania SP-1 z danych wygenerowanych w Wydrze do kolumny 3 należy:
•
•
•

Wpisać Powierzchnie dla składników bez zwolnień – Krok 2. Czynności 1-9
Dodać powierzchnie częściowo zwolnione w części niezwolnionej – Krok 2 czynności 10-11
I odjąć zwolnienia podmiotowe – Krok 1. czynności 11-15

Ścieżka dostępu: Moduł Nieruchomości/Wymiary/ Zestawienie oznaczeń składników SP-1

Czynność 1. Dodaj nowe zestawienie oznaczeń składników SP-1
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Czynność 2. Uzupełnienie numeru zestawienia

Czynność 3. Filtry do generowania danych do SP-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rok podatkowy – rok sprawozdania;
Stan na – 30.06 roku, dla którego generowane SP-1;
Metoda wyliczenia – powierzchniowa;
Uwzględniaj wymiary z dokumentem o statusie Zaksięgowany;
Z datą księgowania do 30.06;
Typ podatnika – Fizyczny i Prawny;
Wybrano Oznaczenie podatkowe i pozycje SP-1
Wybrano oznaczenia podatkowe dot. oznaczeń podatku od nieruchomości
Wybrano pozycje SP-1 od 1.1 do 1.10
Grupowanie – wybór kolumn grupowania: Rodzaj podatku, Oznaczenie podatkowe, Pozycje SP-1,
Typ składnika, Składnik objęty ulgą, Stawka, Typ podatnika, Typ składnika
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Uwaga!
Jeśli wydruk danych do sprawozdania chcesz mieć tylko zawężony do pozycji SP-1, to w czynności 3 w
polu Grupowanie wybierz tylko Pozycje SP-1 i Składnik objęty ulgą

Czynność 4. Generuj dane do SP-1

Czynność 5. Pogrupuj dane wg pozycji SP-1
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Czynność 6. Ustaw filtr zaawansowany dla powierzchni bez ulg i zwolnień

Czynność 7. Wydrukuj dane o powierzchniach bez zwolnień i ulg do zestawienia

Uwaga!
Jeśli wydruk danych do sprawozdania chcesz mieć tylko zawężony do pozycji SP-1, to przed
drukowaniem w polu Grupowanie wybierz tylko Pozycje SP-1, Składnik objęty ulgą i jeszcze raz Generuj
dane
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Czynność 8. Wybierz przycisk OK

Czynność 9. Wybierz drukarkę do wydruku i drukuj dane do Sprawozdania SP-1 dla pozycji 1.1-1.10

Uwaga!
Jeśli wydruk danych do sprawozdania chcesz mieć tylko zawężony do pozycji SP-1, to przed
drukowaniem w polu Grupowanie wybierz tylko Pozycje SP-1, Składnik objęty ulgą i jeszcze raz Generuj
dane
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Czynność 10. Utwórz filtr zaawansowany w celu sprawdzenia, czy odliczyć od podstawy
opodatkowania powierzchnie częściowo zwolnione

Czynność 11. Sprawdź, czy masz po zastosowaniu filtra dane z sumą po zastosowaniu ulg większą od
zera.
Brak danych oznacza brak ulg częściowych – do SP- 1 wpisane zostaną dane z czynności 9

Uwaga!
Jeśli nie masz ulg częściowych przejdź do czynności 12 i 13. Na tym kończy się Krok 2.
Pamiętaj aby odjąć zwolnienia podmiotowe (Krok 1. czynności 11-15)
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Pozycje na zestawieniu oznaczają występowanie ulg częściowo zwolnionych –> przejdź do Czynności
14.

Czynność 12. Ustaw filtr zaawansowany dla powierzchni bez ulg i zwolnień

Czynność 13. Zapisz zestawienie
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Uwaga!
Dalsze czynności tylko dla powierzchni częściowo zwolnionych.
Czynność 14. Zmień grupowanie dodając Daną podatkową
Całość grupowania: Rodzaj podatku, Oznaczenie podatkowe, Pozycje SP-1, Typ składnika, Składnik
objęty ulgą, Stawka, Typ podatnika, Typ składnika, Dana podatkowa

Czynność 15. Przejdź do Danej Podatkowej w celu sprawdzenia jaka powierzchnia składnika nie jest
zwolniona
W przykładzie ulga częściowa dotyczy pozycji 1.8 w SP-1
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Czynność 16. Znajdź ulgę, której dotyczy częściowe zwolnienie

Czynność 17. Wylicz powierzchnię podstawy opodatkowania – czyli nie objętej ulgą
W pokazanym przykładzie będzie to 50% z 557,40 m2 czyli 278,70 m2 a po zaokrągleniu do pełnych
m2= 279 m2. Taką powierzchnię trzeba dodać w pozycji 1.8 SP-1
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Czynność 18. Dodaj podstawy nieobjęte zwolnieniem do podstawy opodatkowania do właściwej
pozycji sprawozdania SP-1
Czynność 19. Zamknij DP
Czynność 20. Powtórz czynności 15-19 dla wszystkich ulg częściowych
Czynność 21. Usuń filtr zaawansowany
Czynność 22. Zapisz zestawienie
Uwaga!
Jeśli masz zwolnienia podmiotowe z kroku 1 czynności 11-15 pamiętaj aby odjąć je w kolumnie 3.
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KROK 3. Uzupełnienie KOLUMNY 4 w części B dla podatku rolnego, pozycje 2.1
i 2.2 - ZWOLNIENIA GMINNE, opracowanie danych dotyczących ulg
częściowych, dodatkowych ulg w podatku rolnym oraz opracowanie danych do
zwolnień podmiotowych
Czynności 1-13 - dotyczą ulg gminnych
Czynności 14-18 – dotyczą zwolnień podmiotowych
Czynności 19-20 - dotyczą powierzchni objętych 3 ulgami, jeśli po ich zastosowaniu podatek jest
większy od zera. Do ulg należą:
•
•
•

tzw. ulga kontynuacyjna określona w art.12. ust.6 ustawy o podatku rolnym;
tzw. ulga górska z art. 13b ustawy o podatku rolnym;
ulga inwestycyjna określona w art.13 ustawy o podatku rolnym.

Ścieżka dostępu: Moduł Nieruchomości/Wymiary/Bieżący rok/Zestawienie ulg
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Czynności 1-13 - dotyczą ulg gminnych
Czynność 1. Szukaj wszystkich ulg z wymiaru ze stanem na 30.06 bieżącego roku

Czynność 2. Ustaw filtr zaawansowany w celu wyszukania powierzchni całkowicie zwolnionych
ulgami gminnymi
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Czynność 3. Pogrupuj ulgi wg stawek

Czynność 4. Zapisz wyniki do kolumny 4 dla pozycji SP-1 wg:
•
•

Gruntów gospodarstw rolnych – z kolumny hektar przeliczeniowy;
Gruntów pozostałych – z kolumny podstawa opodatkowania

W przykładzie występuje ulga gminna dla gruntów pozostałych, powierzchnia zwolnienia z podstawy
opodatkowania 0,0701 ha
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Czynność 5. Utwórz nowy filtr zaawansowany w celu wyszukania powierzchni częściowo zwolnionych
z podatku ulgą gminną.

Uwaga!
Jeśli w wyniku filtru zaawansowanego nie wystąpi żadna pozycja, to w SP-1 w kolumnie 4 dla pozycji
2.1 do 2.2 pozostają dane z czynności 4.
Jeśli w wyniku filtru zaawansowanego wystąpią pozycje, to oznacza, że są składniki częściowo
zwolnione i należy je sprawdzić/wyliczyć zanim zostaną dodane do SP-1 w kolumnie 4 dla pozycji 2.1
do 2.2 – przejdź do czynności 6.

Czynność 6. Pogrupuj dane wg stawki i przejdź do każdego wymiaru zw. z częściową ulgą gminną
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Uwaga!
Dla gruntów gospodarstw rolnych zwolnione powierzchnie ulgą gminną podawać należy w ha
przeliczeniowych, dla gruntów pozostałych w ha.
Czynność 7. Przejdź do DP w celu analizy ulgi

Czynność 8. Przejdź do ulgi w celu wyliczenia powierzchni zwolnienia dla gruntów pozostałych a dla
gruntów gospodarstw rolnych sprawdź jaki procent zwolnienia
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Czynność 9. Dla gruntów pozostałych wylicz powierzchnię zwolnioną ulgą gminną a dla gruntów
gospodarstw rolnych sprawdź procent zwolnienia
W przykładzie jest częściowa ulga gminna 50% dla gruntów gospodarstw rolnych, dlatego do
wyliczenia ulgi potrzebne są ha przeliczeniowe składnika – przejdź do czynności 10.

W przypadku gruntów pozostałych wyliczoną kwotę dla gruntów pozostałych należy dodać do
powierzchni z czynności 3 do kolumny 4 do pozycji 2.2 – przejdź do czynności 10 i od razu 12.
Uwaga!
Powierzchnia w części niezwolnionej będzie do dopisania w Kroku 4 do podstawy opodatkowania
odpowiednio dla gruntów gospodarstw rolnych w ha przeliczeniowych i dla gruntów pozostałych w
ha
Czynność 10. Zamknij ulgę
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Czynność 11. Przejdź na zakładkę składniki i dla gruntu gospodarstwa rolnego, dla którego jest
częściowa ulga i sprawdź wartość ha przeliczeniowego w celu wyliczenia powierzchni zwolnionej

W przykładzie ha przeliczeniowy dla składnika zwolnionego w 50 % to 1,1750 ha, czyli 0,5875 ha

Uwaga!
Powierzchnia w części niezwolnionej będzie do dopisania w Kroku 4 do podstawy opodatkowania
odpowiednio dla gruntów gospodarstw rolnych w ha przeliczeniowych i dla gruntów pozostałych w
ha

Czynność 12. Zamknij DP i Wymiar
Czynność 13. Powtórz czynności 5-12 dla każdej częściowej ulgi gminnej
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Czynności 14-18 – dotyczą zwolnień podmiotowych
Czynność 14. Na zestawieniu ulg ustaw filtr zaawansowany i sprawdź, czy dla podatku rolnego
występują zwolnienia podmiotowe. Ich powierzchnia będzie odliczona od podstawy w kolumnie 3 dla
pozycji 2.1 i 2.2.

Czynność 15. Przejdź do wymiaru zw. ze zwolnieniem podmiotowym
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Czynność 16. W Wymiarze na zakładce Składniki pogrupuj dane wg rodzaju podatku i stawek
podatkowych i wypisz powierzchnie zwolnione na podstawie zwolnienia podmiotowego dla podatku
rolnego
Uwaga!
Dla gruntów gospodarstw rolnych zwolnione powierzchnie ulgą gminną podawać należy w ha
przeliczeniowych, dla gruntów pozostałych w ha.

Uwaga!
Powierzchnia ze zwolnienia podmiotowego musi zostać będzie odjęta od podstawy opodatkowania
(kolumna 3) dla pozycji SP-1 w poz. 2.1 i 2.2.
W przykładzie – powierzchnia dla gruntów gospodarstw rolnych: 24,7686 ha przeliczeniowych

Czynność 17. Zamknij wymiar
Czynność 18. Powtórz czynności 15-17 dla każdego zwolnienia podmiotowego
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Czynności 19-20 - dotyczą powierzchni objętych 3 ulgami, jeśli po ich zastosowaniu podatek jest
większy od zera. Do ulg należą:
•
•
•

tzw. ulga kontynuacyjna określona w art.12. ust.6 ustawy o podatku rolnym;
tzw. ulga górska z art. 13b ustawy o podatku rolnym;
ulga inwestycyjna określona w art.13 ustawy o podatku rolnym.

Czynność 19. Na zestawieniu ulg filtr zaawansowany i sprawdź, czy dla podatku rolnego występują
ulgi wymienione poniżej . Ich powierzchnia będzie odliczona od podstawy w kolumnie 3 dla pozycji
2.1 i 2.2.
Dane do filtru zaawansowanego dot. kodu ulgi
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 uldze większy od 0 zł
W przykładzie w konfiguracji występuje tylko ulga o kodzie R_Art.12.1.4
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Czynność 20. Pogrupuj ulgi wg stawek podatkowych i wypisz powierzchnie w rozbiciu na stawki:
• dla gruntów gospodarstw rolnych w ha przeliczeniowych;
• dla pozostałych gruntów w ha.
W przykładzie 3,4894 ha przeliczeniowych dla gospodarstw rolnych – powierzchnia do dodania w
sprawozdaniu SP-1 w kolumnie 3 poz. 2.1

Uwaga!
Dane z czynności 19 powinny zostać dodane do sprawozdania SP-1 w kolumnie 3 odpowiednio dla poz.
2.1 w ha przeliczeniowych i 2.2 w ha.
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KROK 4. Generowanie danych do sprawozdania SP-1 Część B kolumna 3
PODSTAWY OPODATKOWANIA dla podatku rolnego poz. 2.1 i 2.2
Do sprawozdania SP-1 dla pozycji 2.1 i 2.1 z danych wygenerowanych w Wydrze do kolumny 3 należy:
1. Wpisać Powierzchnie dla składników bez zwolnień – Krok 4
2. Dodać powierzchnie częściowo zwolnione ulgą gminną w części niezwolnionej – Krok 3.
czynności 5-13
3. Odjąć zwolnienia podmiotowe – Krok 3. czynności 14-18
4. Dodać określone ulgi (tzw. kontynuacyjną, górską i inwestycyjną), jeśli po zastosowaniu ulg
występuje podatek – Krok 3. czynności 19-20

Ścieżka dostępu: Moduł Nieruchomości/Wymiary/ Zestawienie oznaczeń składników SP-1
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Czynność 1. Dodaj nowe zestawienie oznaczeń składników SP-1

Czynność 2. Uzupełnienie numeru zestawienia
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Czynność 3. Filtry do generowania danych do SP-1
11.Rok podatkowy – rok sprawozdania;
12.Stan na – 30.06 roku, dla którego generowane SP-1;
13.Metoda wyliczenia – powierzchniowa;
14.Uwzględniaj wymiary z dokumentem o statusie Zaksięgowany;
15.Z datą księgowania do 30.06;
16.Typ podatnika – Fizyczny i Prawny;
17.Wybrano Oznaczenie podatkowe i pozycje SP-1
18.Wybrano oznaczenia podatkowe dot. podatku rolnego
19.Wybrano pozycje SP-1 – 2.1 i 2.2
20. Grupowanie – wybór kolumn grupowania: Rodzaj podatku, Oznaczenie podatkowe, Pozycje SP-1,
Typ składnika, Składnik objęty ulgą, Stawka, Typ podatnika, Klasoużytek, Gospodarstwo rolne
(podatek rolny),

Uwaga!
Jeśli wydruk danych do sprawozdania chcesz mieć tylko zawężony do pozycji SP-1, to w czynności 3 w
polu Grupowanie wybierz tylko Pozycje SP-1 i Składnik objęty ulgą
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Czynność 4. Generuj dane do SP-1

Czynność 5. Pogrupuj dane wg pozycji SP-1
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Czynność 6. Ustaw filtr zaawansowany dla powierzchni bez ulg i zwolnień

Czynność 7. Wydrukuj dane o powierzchniach bez zwolnień i ulg do zestawienia

Uwaga!
Jeśli wydruk danych do sprawozdania chcesz mieć tylko zawężony do pozycji SP-1, to przed
drukowaniem w polu Grupowanie wybierz tylko Pozycje SP-1, Składnik objęty ulgą i jeszcze raz Generuj
dane
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Czynność 8. Wybierz przycisk OK

Czynność 9. Wybierz drukarkę do wydruku i drukuj dane do Sprawozdania SP-1 dla pozycji 1.1-1.10

Uwaga!
Jeśli wydruk danych do sprawozdania chcesz mieć tylko zawężony do pozycji SP-1, to przed
drukowaniem w polu Grupowanie wybierz tylko Pozycje SP-1, Składnik objęty ulgą i jeszcze raz Generuj
dane
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Czynność 10. Ustaw filtr zaawansowany z czynności 6.

Czynność 11. Zapisz zestawienie

Uwaga!
Pamiętaj aby do danych w kolumnie 3 dla pozycji 2.1 i 2.2:
1. Dodać powierzchnie częściowo zwolnione ulgą gminną w części niezwolnionej – Krok 3. czynności
5-13
2. Odjąć zwolnienia podmiotowe –Krok 3. czynności 14-18
3. Dodać określone ulgi (tzw. kontynuacyjną, górską i inwestycyjną), jeśli po zastosowaniu ulg
występuje podatek – Krok 3. czynności 19-20
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KROK 5. Uzupełnienie KOLUMNY 4 w części B dla podatku leśnego, pozycje 3.1
i 3.2 - ZWOLNIENIA GMINNE plus opracowanie danych do zwolnień
podmiotowych
Czynności 1-10 - dotyczą ulg gminnych
Czynności 11-15 – dotyczą zwolnień podmiotowych
Ścieżka dostępu: Moduł Nieruchomości/Wymiary/Bieżący rok/Zestawienie ulg

Czynności 1-10 - dotyczą ulg gminnych
Czynność 1. Szukaj wszystkich ulg z wymiaru ze stanem na 30.06 bieżącego roku
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Czynność 2. Ustaw filtr zaawansowany w celu wyszukania powierzchni całkowicie zwolnionych
ulgami gminnymi

Czynność 3. Zapisz wynik podstawy opodatkowania z kolumny Powierzchnia dla pozycji 3.1 i 3.2
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Czynność 4. Utwórz nowy filtr zaawansowany w celu wyszukania powierzchni częściowo zwolnionych
z podatku ulgą gminną.

Uwaga!
Jeśli w wyniku filtru zaawansowanego nie wystąpi żadna pozycja, to w SP-1 w kolumnie 4 dla pozycji
3.1 i 3.2 pozostają dane z czynności 3. Przejdź do czynności 11.
Jeśli w wyniku filtru zaawansowanego wystąpią pozycje, to oznacza, że są składniki częściowo
zwolnione i należy je sprawdzić/wyliczyć zanim zostaną dodane do SP-1 w kolumnie 4 dla pozycji 3.1 i
3.2 – przejdź do czynności 5.

Czynność 5. Przejdź do wymiaru zw. z częściową ulgą gminną
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Czynność 6. Przejdź do DP w celu analizy ulgi

Czynność 7. Przejdź do ulgi w celu wyliczenia powierzchni zwolnionej
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Czynność 8. Wylicz powierzchnię zwolnioną ulgą gminną
W przykładzie 30% z 1,3600ha; 1,3600 ha x 0,3 = 0,4080 ha

Wyliczoną kwotę należy dodać do powierzchni z czynności 3 do kolumny 4 do pozycji, której dotyczy
ulga
Czynność 9. Zamknij ulgę, DP i Wymiar
Czynność 10. Powtórz czynności 5-9 dla każdej częściowej ulgi gminnej
Czynności 11-15 – dotyczą zwolnień podmiotowych
Czynność 11. Na zestawieniu ulg ustaw filtr zaawansowany i sprawdź, czy dla podatku leśnego
występują zwolnienia podmiotowe. Ich powierzchnia będzie odliczona od podstawy w kolumnie 3 dla
pozycji 3.1 i 3.2
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Czynność 12. Przejdź do wymiaru zw. ze zwolnieniem podmiotowym

Czynność 13. Dla składnika zw. z podatkiem leśnym z podstawy opodatkowania wypisz powierzchnię,
która będzie odjęta od podstawy opodatkowania (kolumna 3) dla pozycji SP-1 zw. z oznaczeniem
podatkowym

Uwaga!
Powierzchnia ze zwolnienia podmiotowego musi zostać odjęta od podstawy opodatkowania
(kolumna 3) dla pozycji SP-1 zw. z oznaczeniem podatkowym
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Czynność 14. Zamknij Wymiar
Czynność 15. Powtórz czynności 12-14 dla każdego zwolnienia podmiotowego
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KROK 6. Generowanie danych do sprawozdania SP-1 Część B kolumna 3
PODSTAWY OPODATKOWANIA dla podatku leśnego poz. 3.1 i 3.2
Do sprawozdania SP-1 z danych wygenerowanych w Wydrze do kolumny 3 należy:
1. Dodać Powierzchnie dla składników bez zwolnień – Krok 6. Czynności 1-10
2. Dodać powierzchnie częściowo zwolnione w części niezwolnionej – Krok 6. Czynności 11-19
3. I odjąć zwolnienia podmiotowe – Krok 5. Czynności 11-15

Ścieżka dostępu: Moduł Nieruchomości/Wymiary/ Zestawienie oznaczeń składników SP-1

Czynność 1. Dodaj nowe zestawienie oznaczeń składników SP-1
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Czynność 2. Uzupełnienie numeru zestawienia

Czynność 3. Filtry do generowania danych do SP-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rok podatkowy – rok sprawozdania;
Stan na – 30.06 roku, dla którego generowane SP-1;
Metoda wyliczenia – powierzchniowa;
Uwzględniaj wymiary z dokumentem o statusie Zaksięgowany;
Z datą księgowania do 30.06;
Typ podatnika – Fizyczny i Prawny;
Wybrano Oznaczenie podatkowe i pozycje SP-1
Wybrano oznaczenia podatkowe dot. oznaczeń podatku leśnego
Wybrano pozycje SP-1 3.1 i 3.2
Grupowanie – wybór kolumn grupowania: Rodzaj podatku, Oznaczenie podatkowe, Pozycje SP-1,
Typ składnika, Składnik objęty ulgą, Stawka, Typ podatnika, Typ składnika
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Czynność 4. Generuj dane do SP-1
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Czynność 5. Pogrupuj dane wg pozycji SP-1

Czynność 6. Ustaw filtr zaawansowany dla powierzchni bez ulg i zwolnień

Czynność 7. Wydrukuj dane o powierzchniach bez zwolnień i ulg do zestawienia
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Uwaga!
Jeśli wydruk danych do sprawozdania chcesz mieć tylko zawężony do pozycji SP-1, to przed
drukowaniem w polu Grupowanie wybierz tylko Pozycje SP-1, Składnik objęty ulgą i jeszcze raz Generuj
dane

Czynność 8. Wybierz przycisk OK

Czynność 9. Wybierz drukarkę do wydruku i drukuj dane do Sprawozdania SP-1 dla pozycji 3.1 i 3.2
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Uwaga!
Jeśli wydruk danych do sprawozdania chcesz mieć tylko zawężony do pozycji SP-1, to przed
drukowaniem w polu Grupowanie wybierz tylko Pozycje SP-1, Składnik objęty ulgą i jeszcze raz Generuj
dane

Czynność 10. Utwórz filtr zaawansowany w celu sprawdzenia, czy odliczyć od podstawy
opodatkowania powierzchnie częściowo zwolnione

Czynność 11. Sprawdź, czy masz po zastosowaniu filtra dane z sumą po zastosowaniu ulg większą od
zera.
Brak danych oznacza brak ulg częściowych – do SP- 1 wpisane zostaną dane z czynności 9

Uwaga!
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Jeśli masz zwolnienia podmiotowe z kroku 5 czynności 11-15 pamiętaj aby odjąć je w kolumnie 3.
Uwaga!
Jeśli nie masz ulg częściowych przejdź do czynności 12 i 13. Na tym kończy się Krok 2.

Pozycje na zestawieniu oznaczają występowanie ulg częściowo zwolnionych –> przejdź do Czynności
14.

Czynność 12. Ustaw filtr zaawansowany dla powierzchni bez ulg i zwolnień

Czynność 13. Zapisz zestawienie
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Uwaga!
Dalsze czynności tylko dla powierzchni częściowo zwolnionych.
Czynność 14. Zmień grupowanie dodając Daną podatkową
Całość grupowania: Rodzaj podatku, Oznaczenie podatkowe, Pozycje SP-1, Typ składnika, Składnik
objęty ulgą, Stawka, Typ podatnika, Typ składnika, Dana podatkowa

Czynność 15. Przejdź do Danej Podatkowej w celu sprawdzenia jaka powierzchnia składnika nie jest
zwolniona
W przykładzie ulga częściowa dotyczy pozycji 3.1 w SP-1
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Czynność 16. Znajdź ulgę, której dotyczy częściowe zwolnienie
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Czynność 17. Wylicz powierzchnię podstawy opodatkowania – czyli nie objętej ulgą
W pokazanym przykładzie będzie to 70% z 1,3600 ha czyli 0,9520 ha.

Czynność 18. Dodaj podstawy nieobjęte zwolnieniem do podstawy opodatkowania do właściwej
pozycji sprawozdania SP-1
Czynność 19. Zamknij DP
Czynność 20. Powtórz czynności 15-19 dla wszystkich ulg częściowych
Czynność 21. Usuń filtr zaawansowany
Czynność 22. Zapisz zestawienie
Uwaga!
Jeśli masz zwolnienia podmiotowe z kroku 5 czynności 11-15 pamiętaj aby odjąć je w kolumnie 3.
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