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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/526/2017
Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28.11.2017r.

(pieczęć nagłówkowa podatnika)

Identyfikator Podatkowy*
……………………………………………………….

DL-1

PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
na rok 20......

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.)

Termin składania:

Do 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ
na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających 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 lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami,
nieposiadającymi osobowości prawnej.

Składający:

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
2.Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji i korygowania jej wraz z pismem

Urząd Gminy i Miasta w
Miechowie ul. Henryka
Sienkiewicza 25

podającym przyczyny korekty art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.
3. Cel

złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja roczna

2.Korekta deklaracji rocznej (miesiąc,rok).........................

B. DANE PODATNIKA
* dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna
3. jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej
4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty
7. posiadacz
8. współposiadacz
6. Nazwa pełna */ Nazwisko i imię **
7.

Nazwa skrócona */ Imię ojca, imię matki **- ( wypełnia osoba fizyczna w przypadku , gdy numer PESEL nie został nadany)

8.

Identyfikator REGON */ Numer PESEL **

9.

Symbol PKD

B.2. ADRES PODATNIKA
adres siedziby * / adres zamieszkania **
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr

17. Miejscowość

18. Kod

19. Poczta

pocztowy

domu

16. Nr

lokalu

C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
20.

Miejsce (adres) położenia przedmiotów opodatkowania

22.

Numer działki

23. Numer
24. Data

21.

księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

powstania obowiązku podatkowego

Wyszczególnienie

25. Data

Podstawa opodatkowania
(powierzchnia w ha, wynikająca z ewidencji

dokonania zmian
Stawka

Kwota podatku

gruntów i budynków)

C.1. LASY
ogółem powierzchnia lasu

26. Powierzchnia

................................. ha
powierzchnia lasu
podlegająca
opodatkowaniu podatkiem
leśnym

27. Powierzchnia

................................. ha

(od kwoty z poz. 26 odjąć kwotę
z poz. 27)

w tym:
powierzchnia lasów
wchodzących w skład
rezerwatów przyrody i
parków narodowych
pozostała powierzchnia
lasu

30.

29.

28. Powierzchnia

................................. ha

…….. zł 2)
........................... zł
33.

32.

31. Powierzchnia

................................. ha

….......zł 3)

........................... zł
34.

D. RAZEM PODATEK (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
(do kwoty z poz. 31 dodać kwotę z poz. 34)

…...... ................ zł

E. DEKLARACJA O ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA
(podać podstawę prawną zwolnienia oraz powierzchnię lasu)
35.

36.

37.
Powierzchnia

38.
Stawka

Kwota zwolniona od
podatku leśnego

Podstawa prawna
40.

41

44.

45.

42

39.
................. zł

…...................................... zł
46.

................. zł

......................................... zł

43.
49.

50.

47

................. zł
52.

53

51

......................................... zł
54.

................. zł

......................................... zł

57.

58

59.

61.

62.

......................................... zł
63.

65.

65.

66.

55.
................. zł
60

64.

Podpis składającego /osoby reprezentującej
Imię

Nazwisko

Podpis i pieczęć osoby

Imię

Nazwisko

Podpis i pieczęć osoby

Imię

Nazwisko

Podpis i pieczęć osoby

Imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe obliczenie podatku

Telefon ( fakultatywnie)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
data wpływu

w wyniku czynności sprawdzających:

do przypisu

data

podpis sprawdzającego

do odpisu

adnotacje księgowości:

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).
OBJAŚNIENIA:

Obliczony podatek w deklaracji należy wpłacać na rachunek Gminy w KBS Miechów nr
1785910007 0200 0013 8080 0008 w terminach do dnia 15-tego każdego miesiąca.
2. Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatnikowi
korzystających ze zwolnień na podstawie ustawy.
1.

3. *PESEL- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
4. NIP - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą , osoby prawne

