Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Liszki Nr XLIV/435 /09
...........................................
(nazwisko i imię)
....................................................
(adres zamieszkania)
………………………………..
(PESEL)
..................................................
(NIP)
INFORMACJA O LASACH
do podatku leśnego od osób fizycznych
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 poz. 1682
z późn. zm./
Powierzchnia lasów wg ewidencji gruntów

Ogółem-.................................. ha fiz.

W tym:
1. lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład
rezerwatów przyrody i parków narodowych

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

2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

………………………………………..
...........................................................

3. lasy z drzewostanem do 40 lat
...........................................................
4. pozostałe lasy
*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 wynagrodzenie przysługujące
płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej więcej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

Obowiązek wypełnienia powyższej informacji dotyczy również podatników zwolnionych.
......................................................................................................................................................
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, osoby fizyczne są
obowiązane złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu
informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.
Obowiązek składania informacji o lasach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na
mocy przepisów ustawy.
Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ
na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość oraz podanie danych niezgodnych
z prawdą jest mi znana.

......................................
(data)

...........................................
(podpis składającego informację)

Objaśnienia do informacji:

1. 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.

2. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji

3. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego
w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego

4. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie
podatku leśnego lub zaistniały zmiany organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, która
ustalono ten podatek

