..........................................,dnia..........................
/Nazwa i adres podatnika/

URZĄD MIASTA I GMINY
W DZIAŁOSZYNIE

D E K LA R A C J A
w sprawie podatku leśnego na 2019 rok.
L.p.

Wyszczególnienie

J.m.

Powierzchnia lasów w zasięgu granic
ha fiz.
administracyjnych gminy - ogółem
2. Powierzchnia lasów zwolniona z podatku leśnego –
razem
ha fiz.
w tym:
-pow. lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat
ha fiz.

Ilość, j.miary

1.

-pow. lasów wpisanych do rejestru zabytków
3. Razem powierzchnia lasów podlegająca
opodatkowaniu (poz. 1 – poz. 2 )

ha fiz.

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

ha fiz.

4. Powierzchnia lasów :
-rezerwaty przyrody i parki narodowe

ha fiz.

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

Razem w/w pow. do opodatkowania

ha fiz.

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

5. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku
poprzedzającego rok podatkowy
6. Podatek do odprowadzenia:
- 0,220 m³ x 50% x poz. 4 x poz. 5
7. Pow. lasów do opodatkowania ( poz. 3 – poz.4)

zł/m³

136,50 zł/m³

zł
ha fiz.

8. Podatek do odprowadzenia:
-0,220 m³ x poz.7 x poz.5 )
9. OGÓŁEM podatek do odprowadzenia
(poz.6 + poz. 8 )
10. Wysokość raty podatku (1/12) płatna
do 15 każdego miesiąca

zł
zł
zł
Podpisy osób reprezentujących
podatnika

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

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

(nazwisko i numer telefonu osoby
odpowiedzialnej za sporządzenie i
obliczenie podatku).

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

................................................................
/data wpływu/
1. W wyniku kontroli ustalono:
Przypis – w zł.

Odpis – w zł.

2. Przypisy – odpisy objęto decyzją nr ..................................... z dnia ...................200...........
3. Kwotę ............................................. zł przypisano /odpisano/ w dzienniku obrotów pod poz.
nr ............................................. i na karcie kontowej nr...............................................................
..................................................................
/data/

.......................................................
/podpis sprawdzającego/

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 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;
2/ odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian o których mowa w art. 5 ust. 4,
ustawy o podatku leśnym, 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 budżetu właściwej gminy, w terminie
do dnia 15-go każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł
podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty podatku.

Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek Miasta i Gminy w
Działoszynie :

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie
Nr konta 90 9251 0009 0000 1094 2000 0590

