Załącznik nr 4

DEKLARACJA
w sprawie podatku leśnego na rok ........................

Właściciel /Współwłaściciel/

Adres
Adres do korespondencji
NIP

Regon
PołoŜenie lasu
Przedmiot opodatkowania

Podstawa
opodatkowania

Lasy - powierzchnia ogółem
w tym:
Pow.lasów zwolniona z podatku
leśnego
- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
- lasy wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków
- uŜytki ekologiczne
Powierzchnia lasów podlegająca
opodatkowaniu w tym:
Lasy ochronne

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

/osoba odpowiedzialna za
prawidłowe obliczenie podatku/

Kwota
podatku

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
Lasy pozostałe podlegające
opodatkowaniu podatkiem leśnym

Stawka
podatku

ha
ha
Razem

50% stawki
pod.leśnego
50% stawki
pod.leśnego

xxxxxxxxxxxxxx

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

/kierownik jednostki/

/ główny księgowy/

Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych a takŜe jednostki organizacyjne Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
1) składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu
na miejsce połoŜenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy,
sporządzane na formularzu według ustalonego wzoru a jeŜeli obowiązek podatkowy powstał
po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadnioających
powstanie tego obowiązku.
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian , o których mowa w art.5 ust.4 , w
terminie
14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w
deklaracji podatek leśny na rachunek budŜetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15
kaŜdego miesiąca.
4) Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, dotyczy równieŜ
podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.
5) W przypadku nie wykonania w całości lub części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wykonania tytułu wykonawczego / podstawa prawna
art.26 § 1 ustawy o postępowania egzekucyjnym w administracji Dz.U.z 1991 roku Nr 36
poz.166 i Dz.U.z 1997 roku Nr 137 poz. 926/.

