Identyfikator podatkowy: PESEL/NIP1

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
XXXI/265/2017 Rady Gminy
Wieprz z dn. 13.11.2017r.

_______________________

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
NA ROK …………..
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 5 – 7 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U.2017.1821.)
Składający: Formularz jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości
prawnej, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych będących: właścicielami,
posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów, które zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Formularz przeznaczony jest także dla posiadaczy lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Formularza nie stosuje się dla tych lasów, które zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna. Formularz
wypełniają także osoby fizyczne, które pozostają w stosunku współwłasności lub posiadania wskazanych wyżej gruntów z osobami prawnymi,
bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, a w przypadku zaistnienia w trakcie roku podatkowego okoliczności
mających wpływ na powstanie, zmianę lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.

WÓJT GMINY WIEPRZ,
A.

MIEJSCE ZŁOŻENIA INFORMACJI

B.

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

URZĄD GMINY WIEPRZ, 34-122 WIEPRZ,
UL. CENTRALNA 5

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
deklaracja
złożenie deklaracji w trakcie roku
korekta deklaracji-od
roczna
podatkowego - od miesiąca
miesiąca:
………………………………………
………………………..

C.

DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

C.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
osoba fizyczna
osoba prawna
C.2

wygaśnięcie obowiązku
podatkowego od
miesiąca: …………………………………….

jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwa kratkę)
właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

współużytkownik
wieczysty
współposiadacz zależny

posiadacz samoistny

współposiadacz
posiadacz zależny
samoistny
C.3 DANE IDENTYFIKACYJNE : dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną*, dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną **

Nazwa pełna*/Nazwisko, imiona**:
___________________________________
Nr REGON

Nazwa skrócona*/Imię ojca, imię matki**:

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu kontaktowego:

C.3 ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA** :
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Poczta:
Nr domu

Nr lokalu

C.3 MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*/ADRES DO KORESPONDENCJI** (wpisać jeżeli jest
inny niż powyżej) :
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
Ulica:

Nr domu

Nr lokalu

D. DANE O NIERUCHOMOŚCI
1. Nr księgi wieczystej/zbioru dokumentów:
2. Położenie nieruchomości oraz nr działek

1

PESEL wypełniają osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej, NIP wypełniają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Powierzchnia w ha
(z dokładnością do 1 m2)

Wyszczególnienie
1.

Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych

2.

Lasy pozostałe (inne niż powyżej)

Stawka
podatku

OGÓŁEM

Kwota podatku
(w zł, gr)

X

F. KWOTA PODATKU LEŚNEGO DO ZAPŁATY (W ZŁ)

_ _ ___ _ _ _ __ __ _ _

G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW ZWOLNIONYCH
G.1 Zwolnienia wynikające z ustawy o podatku leśnym
WYSZCZEGÓLNIENIE
Powierzchnia w ha (z dokładnością do 1 m2)
1.

Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

2.

Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

3.

Użytki ekologiczne

4.

Inne (podać przepis prawa z którego wynika zwolnienie, rodzaj oraz powierzchnię przedmiotów zwolnionych)

G.2 Zwolnienia wynikające z uchwały Rady Gminy Wieprz:
Nr uchwały

Przedmiot zwolnienia

Stawka podatku

Kwota zwolnienia (zł, gr)

H. PODPIS PODATNIKA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Data wypełnienia:

Imię i Nazwisko

Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika

______ ____

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data przyjęcia formularza

Podpis osoby przyjmującej formularz

POUCZENIE:
1) Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego, bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, w terminie do dnia 15
każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty.
2) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2017.1201 ze zm.)
3) Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność
przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

