INFORMACJA
W związku z obowiązkami ciążącymi na Gminie w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów
publicznych przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Chocianów o obowiązku obliczania
i odprowadzania podatku od nieruchomości, od nieruchomości wykorzystywanych w prowadzonej
działalności gospodarczej. Gmina jako organ podatkowy właściwy w zakresie podatku
od nieruchomości zobligowana jest do przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości zgłaszanych
podstaw opodatkowania.
W związku z planowanym przeprowadzeniem weryfikacji prawidłowości deklarowanych podstaw
opodatkowania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Chocianów
przypominamy o możliwości dokonania samokontroli swoich rozliczeń w podatku od nieruchomości.
W przypadku, gdy w wyniku samokontroli powstaną wątpliwości, co do prawidłowości rozliczeń lub też
podatnik stwierdzi, iż nie dokonał stosownych aktualizacji w zakresie zwiększenia powierzchni
lub wzniesienia dodatkowych budynków czy budowli wykorzystywanych do prowadzonej działalności,
zachęcamy do wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 11), gdzie z pomocą pracowników
dokonają Państwo stosownych aktualizacji oraz uzyskają Państwo wyjaśnienia we wszelkich
wątpliwych dla Państwa kwestiach z zakresu podatku od nieruchomości.
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