Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/158/2016
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 15 września 2016 r.

DL-1
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
na rok …....
Podstawa prawna:
Składający:
będących

Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (tj. Dz .U z 2016 r. poz. 374 ze zmianami)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
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 z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

lub ze
Termin składania:
bądź
Miejsce składania:

spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZAMOCIN
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. deklaracja roczna
 2.korekta deklaracji rocznej,

data zmiany :

|__|__|- |__|__| - |__|__|__|__| ( np. zmiana właściciela, przedmiotów opodatkowania, itp.)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Rodzaj składającego deklarację:

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

2. Tytuł prawny, rodzaj władania (zaznaczyć właściwy kwadrat:)

1. właściciel

3. użytkownik

2. współwłaściciel

4. współużytkownik wieczysty

 5. posiadacz

wieczysty

zależny
(np. dzierżawca, najemca)
6. współposiadacz zależny
(np. dzierżawca, najemca)

7. posiadacz

8. współposiadacz

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA I ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Pełna nazwa

Nazwisko, pierwsze imię,

Imiona rodziców

PESEL

Data urodzenia

REGON

NIP

PKD

Województwo

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Telefon / e-mail
(nieobowiązkowe)

Nr lokalu

samoistny
samoistny

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Miejsce (adres) położenia lasu oraz numery działek

Numer księgi wieczystej

Wyszczególnienie:
Rodzaj lasu

Powierzchnia w hektarach
fizycznych

Stawka podatku

Podatek (zaokrąglić do
pełnych zł w poz. 3)

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i
parków narodowych
2. Lasy pozostałe

3. Razem (poz. 1 – 2)

F. INFORMACJA O PODMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię lasów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ:
Data wypełnienia (dzień - miesiąc – rok)

Czytelny podpis podatnika

Imię i nazwisko Pełnomocnika:

Podpis Pełnomocnika:

Adres do korespondencji (należy podać, jeśli jest inny niż adres
zamieszkania)

Załączniki:

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data wpływu:

(dzień – miesiąc – rok)

Podpis przyjmującego formularz:

Pouczenie:
1.Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacić bez wezwania na przyporządkowany dla podatnika indywidualny rachunek bankowy, w ratach
proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminach do: 15 marca, 15 maja , 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
2. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
3. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 30 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012 r. poz. 1015 ze zm.).
4. Formularz deklaracji wraz z załącznikiem ZR-1 dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamocin

