………………………………….
(pieczęć nagłówkowa)

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Liszki Nr XLIV/435/09

NIP…………………………………
PKD..................................................
REGON............................................
Nr konta bankowego......................
.........................................................

DEKLARACJA
w sprawie podatku leśnego na .................. rok
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz.U.Nr 200 poz.1682 z późn. zm./

A.
L.p.
Wyszczególnienie

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

J.m.

Powierzchnia lasów w zasięgu granic
administracyjnych gminy
ha
Powierzchnia lasów j.w. nie objęta podatkiem
lub zwolniona z podatku leśnego – razem
ha
W tym pow. lasów zwolniona z podatku leśnego ze względu na :
- wiek do 40 lat
- wpisanie do rejestru zabytków
- użytki ekologiczne
Pow. lasów podlegająca opodatkowaniu
/ poz. 1 – poz. 2 /
ha
Pozostała powierzchnia lasów wyrażona w ha
ha
fizycznych
Cena 1 m3 drewna iglastego tartacznego wg
Komunikatu GUS za 3 kwartały roku
zł/m3
poprzedzającego rok podatkowy
Powierzchnia lasów :
- lasy ochronne
ha
- rezerwaty i parki narodowe
ha
Powierzchnia lasów jak w pkt. 6 wyrażona
w ha fizycznych
ha
Podatek do odprowadzenia :
- 0,220 m3 x poz. 4 x poz. 5
zł
..............................................
zł
Razem:

9.

Łączna kwota podatku

10.

Wysokość raty podatku ( 1/12 ) płatna do
15 każdego miesiąca

Pow. w ha
Fizycznych

Stawka podatku
(0.220 m3 drewna
X cena drewna) w
X

zł*
zł*
zł

*Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). podstawy
opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom
zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące
50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

B. Informacja o przedmiotach zwolnionych.

Obowiązek wypełnienia powyższej deklaracji dotyczy również osób zwolnionych. W przypadku zwolnienia
podatnika należy podać powierzchnie lasu zwolnionego, podstawę prawną z wyszczególnieniem art. ustawy lub §
uchwały

.............................................................................................................................................................................................
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 1 lipca 2002 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. Nr 110.
Poz. 968 z późn. zm./ deklaracja niniejsza stanowi podstawę do wystawienia tytułu egzekucyjnego w sposób
przewidziany w art. 21 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005 r.
Nr 8 poz. 60 ze zm.).)

C. Oświadczenie i podpis składającego / osoby reprezentującej składającego /
Oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą.

..................................................................

. ...................................................

(Data, Imię, nazwisko i nr tel. osoby

(podpisy osób reprezentujących

odpowiedzialnej za sporządzenie i

podatnika)

obliczenie podatku.)

E. Adnotacje Organu Podatkowego
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

POUCZENIE:
1.

Deklarację w sprawie podatku leśnego wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne, oraz spółki nie
posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, będącymi właścicielami lasu, posiadaczami samoistnymi lasu,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.

2.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym – podatek leśny od 1 hektara za rok
podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczona wg średniej oceny sprzedaży drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów
ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku
leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

3.

Deklarację na podatek leśny w każdym roku podatkowym składa się do Urzędu Gminy właściwego ze względu
na miejsce położenia lasu , w terminie do 15 stycznia.

4.

Podatek leśny jest płatny do 15 – go każdego miesiąca na rachunek bankowy gminy
KBS /O Liszki 77859100070210000000680003

