PO-W06b

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XIV/71/2011
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 listopada 2011r.

Wypełnia podatnik
Podatnik
(pieczęć nagłówkowa)
…...............................................

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

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

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

DEKLARACJA
W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
na rok.....................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. 2002r. , Nr 200, poz.1682 )
Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających
osobowości prawnej będących właścicielami lasów , posiadaczami samoistnymi lasów ,użytkownikami wieczystymi
lasów,posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami
organizacjami nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
podatku.

A) Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania
PRZEDMIOT
OPODATKOWANIA

POWIERZCHNIA
LASÓW W HA
FIZYCZNYCH

STAWKA
PODATKU

KWOTA
PODATKU

Lasy ochronne oraz wchodzące w
skład rezerwatów przyrody i
parków narodowych
Lasy pozostałe
RAZEM
Na podstawie art.2 §1 pkt.1, w związku z art.3 § 1 i art.3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz 1954 z późn. zm.) niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

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

…............................

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej
księgowego za prawidłowe obliczenie
podatku . Nr telefonu)

(kierownik jednostki)

…..........................
(podpis)

B) Adnotacje organu podatkowego
Uwagi organu podatkowego

….....................................................
(data i podpis sprawdzającego deklarację)

Pouczenie:
1.Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne
Lasów Państwowych są obowiązane:
a) Składać, w terminie do 15 stycznia ,organowi podatkowemu właściwemu ze względu na
miejsce położenia lasów deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone
na formularzu wg ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu –
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b) Odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zmian.
c) Wpłacić w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w
deklaracji podatek leśny bez wezwania na rachunek gminy Krakowski Bank Spółdzielczy
O/ Kozłów Nr 18 859100070170 0850 0055 0001 w terminach do dnia 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada
2.Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby
fizyczne składające deklaracje na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących
osoby prawne.
3. Stawki podatkowe 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 ( Dz. U. Nr 143 z dnia 2 sierpnia 2005 roku , art 63 § 1 ordynacji podatkowej).

