…....................................................
(pieczęć nagłówkowa podatnika)
Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/61/15 z dnia 22.10.2015r.

NIP ….........................................
REGON........................................
właściciel lasu, posiadacz samoistny lasu,
użytkownik wieczysty lasu, posiadacz lasu

AKT NOTARIALNY
Nr …............ z dnia …....................

(właściwe zakreślić)
UMOWA Nr …...............................
z dnia................................................

Burmistrz Miasta Kowary
DEKLARACJA
na podatek leśny na rok ............
DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Rodzaj gruntów leśnych

Powierzchnia 1
w ha

Stawka
podatku
zł , gr

lasy
lasy wchodzących w skład rezerwatów przyrody
lasy wchodzące w skład parków narodowych
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY
( po zaokrągleniu do pełnych zł )
DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH
Tytuł prawny zwolnienia
art. 7 ust. 1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
art. 7 ust. 1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków
art. 7 ust. 1 pkt 3 - użytki ekologiczne
art. 7 ust. 2 pkt 1 - uczelnie
art. 7 ust. 2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki
organizacyjne objęte systemem oświaty
oraz prowadzące je organy, w zakresie
lasów zajętych na działalność oświatową
art. 7 ust. 2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki
naukowe Polskiej Akademii Nauk
art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej
lub zakłady aktywności zawodowej w
zakresie lasów zajętych na prowadzenie
tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które
znajdują się w posiadaniu zależnym
podmiotów niebędących prowadzącymi
zakłady pracy chronionej lub zakłady
aktywności zawodowej

Powierzchnia w ha

Kwota podatku
(bez zaokrągleń)

zł,

gr

art. 7 ust. 2 pkt 5 - instytuty badawcze
art. 7 ust. 2 pkt 6 - przedsiębiorcy o statusie centrum
badawczo-rozwojowego uzyskanym na
zasadach określonych w przepisach o
niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej, w odniesieniu do
przedmiotów opodatkowania zajętych na
cele prowadzonych badań i prac
rozwojowych
Inne zwolnienia przedmiotowe z podatku leśnego

.....................................................
nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej
za prawidłowe obliczenie podatku)

.........................................
(kierownik jednostki)

...................................
(główny księgowy)

Pouczenie:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821).
Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako
lasy.
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca
z ewidencji gruntów i budynków.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych
( obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ) są obowiązane:
- składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce
położenia lasów, deklarację na podatek leśny, na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu
według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od
dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- w razie zaistnienia zmian należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie do 14 dni od zaistnienia
tych zmian,
- wpłacać odliczony w deklaracji podatek leśny – bez wezwania – na rachunek Gminy za poszczególne
miesiące w terminie do 15 każdego miesiąca,
- w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych, podatek płatny jest jednorazowo w
terminie płatności pierwszej raty.
Podstawy opodatkowania i kwoty podatków 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 - art. 63 ustawy Ordynacja
Podatkowa.
W przypadku braku wpłat, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz wszczęcia postępownia
egzekucyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2017r.
poz.1201).
1) należy podać powierzchnię w ha fizycznych, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

Rachunek Gminy Kowary, na który należy dokonywać wpłat:

PKO BANK POLSKI S.A. ODDZIAŁ KOWARY
80 1020 2124 0000 8102 0011 0684

