
                                                  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr  XXXIII/376 /2017               
                                                              Rady Gminy Podegrodzie z dnia  28 listopada 2017 r.

.....................................................................
(pieczęć nagłówkowa podatnika)

NIP .............................................................                                  
REGON ......................................................                                                        
Nazwa i nr rejestru .....................................

            Urząd Gminy   Podegrodzie

DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY NA ROK ..........................

Obliczenie podatku  leśnego  na rok ..................
Przedmiot opodatkowania Pow.  w ha fizycznych

wynikająca z ewidencji
gruntów i budynków

Stawka podatku Kwota  podatku po
zaokrągleniu do pełnej

złotówki

Określone w ustawie o 
podatku leśnym lasy, z 
wyjątkiem lasów zajętych 
na prowadzenie innej 
działalności gospodarczej 
niż działalność leśna

Zwolnienia od podatku leśnego
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku leśnym

Przedmiot zwolnienia Pow.  w ha fizycznych
wynikająca z ewidencji
gruntów i budynków

Stawka podatku Kwota zwolnienia od
podatku

Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

Lasy wpisane indywidualnie do rejestru 
zabytków

Użytki ekologiczne

Zwolnienia od podatku leśnego
na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku leśnym

Treść Pow.  w ha fizycznych
wynikająca z ewidencji
gruntów i budynków

Stawka podatku Kwota podatku

.......................................                      .........................................                     .....................................
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej ( kierownik jednostki)                                             ( podpis księgowego)
za prawidłowe obliczenie podatku)



Wypełnia Urząd

1. W wyniku kontroli wstępnej przypada :

Do przypisu zł Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
- przypisy objęto decyzją Nr ............................................ z dnia............................................

- odpisy – zawiadomiono pismem Nr ..................................z dnia ..........................................

Podegrodzie, dnia............................. ...................................................
       /podpis sprawdzającego/

Pouczenie:

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz.
1821)-  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne  w  tym  spółki  nieposiadające  osobowości  prawnej,  jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, są
obowiązane:

1. Składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce
położenia  lasów  ,  deklaracje  na  podatek  leśny  na  dany rok  podatkowy,  sporządzone  na  formularzu
według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu-  w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a w razie zaistnienia zmian,
o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o podatku leśnym, skorygować odpowiednio deklaracje w terminie
14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

2. Wpłacać  obliczony w deklaracji  podatek  leśny  bez wezwania-  na indywidualny rachunek bankowy,
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania  obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego
miesiąca.

3. W  przypadku  gdy  kwota  podatku  nie  przekracza  100  zł,  podatek  jest  płatny  jednorazowo
w terminie  płatności pierwszej raty ( art. 6 ust. 7a  ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku
leśnym - tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1821).

4. Obowiązek składania deklaracji dotyczy osób prawnych i jednostek, będących:

1) właścicielami lasów;

2) posiadaczami samoistnymi lasów;

3) użytkownikami wieczystymi lasów;

4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego.

Obowiązek  podatkowy  w  zakresie  podatku  leśnego od  lasów  pozostających  w  zarządzie  Państwowego
Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej  "Lasami Państwowymi",  oraz wchodzących w skład
Zasobu Własności  Rolnej  Skarbu Państwa, nieobjętych obowiązkiem podatkowym na podstawie pkt  4,  ciąży
odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.



Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek
organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na
podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

5. Deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego  -  art.  3a  ustawy  z  dnia
17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1201
z późn.zm.)

6. Podatnik, który składając organowi podatkowemu lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje
nieprawdę  lub  zataja  prawdę  albo  nie  dopełnia  obowiązku  zawiadomienia  o  zmianie  objętych  nimi
danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie , podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo
karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie - art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r.
Kodeks karny skarbowy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,  poz. 2137 z późn. zm.).

7. Lasem w rozumieniu ustawy o  podatku leśnym, są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako lasy.

8. Za  działalność  leśną,  w  rozumieniu  ustawy  o  podatku  leśnym,  uważa  się  działalność  właścicieli,
posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywana
i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu
- drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż
tych produktów w stanie nieprzerobionym.


