
1.ldentyfikator Podatkowy INIP/PESEL
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Załącznik
do Uchwały Nr X.62.2015 Rady Gminy
w Imielnie z dnia 30 listopada 2015 roku

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

2 . Rok

na ............................

Podsta\ •...a prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr z 2013 poz. 465. z póżn. zm.),
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych o w tym spólek nieposiadających osobowości

prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, u1)1kownikami wieczystymi lasów,
posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu PaJlstwa lub jednostki samorządu tel)1orialnego oraz dla osób
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami w tym
spółkami nieposiadając)nti osobowo~ki prawnej, dla jednostek organizacyjnych Lasów P311stwowych

Termin składania: Do dnia 15stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku,

Mieisce skladania: Wóir Gmim' Imielno wlaściwv ze wzdcdu na mieisce Dołożenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Imielno
Adres 28-313 (mielno ul. Cmentarna 7

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (nicpotrzcbncskreślić)
• - dot\'czv składai:lcego deklaracie ni e bedaceoo osobn fizyczna •• - dotvczv skladaiace20 deklaraci~ bedacego osoba fin'czna

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj skladającego deklarację ( zaznaczyć właSciwą kratkę)
D l. osoba fizyczna D 2. osoba prawna D 3. jednostka organi:wcyjna
D 4. snólka nie mai:lca osobowości prawnej

5. Rodzaj wlasności. posiadania (zaznaczyć właściwą kralkę)
D I. właściciel D 2. współwłaściciel D 3.posiadacz samoistny 04. wspólposiadacz samoistny Ds. uŻ)1kownik wieczysty
05. wsnółuż'-tkownik ",iecn'stv 06, Dosiadacz D 7. wsoóloosiadacz

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa peloa. I Nazwisko, pierwsze imię.

9, Nazwa skrócona.

10. Identylikator REGON* I NIp .•.•

B.2 ADRES SIEDZIBY. / ADRES ZAMIESZKANIA **
Ił. Kraj 12. Wojcw6dzlwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr dOllluINr lokalu

17. Miejscowość 118. Kod pocztowy -rg. Poczta

C. OKOLICZNOSCI POWODUJACE KONIECZNOSC ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć ' ••..łaściwą kratkę)

O I. deklaracja roczna D 2. korekta deklaracji



D. DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTÓW OPODA TKOW ANIA
D.I Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Powierzchnia w Stawka Podatek w zl,
Wyszczególnienie hektarach podatku . należy

fizycznych (0,2201113 zaokrąglić do
drewna X cena pełnych złotych

drewna) (rubr. 2x rubr.3)
w zł, gr

I 2 3 4
I. Lasy
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych

3. Lasy pozostałe (nie wymienione
w w. I i 2)

4. Razem (w.! - 3)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOT ACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego 1}1ulu występuje zwolnienie)

F. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO

2 I. Imię 22. Nazwisko

23. Dal<l \\')'pcłnienia (dzień. miesiąc - rok) 24. Podpis (pieczęć) składającego I osoby reprezentującej
składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator prz}jmującego formularz 27. Data i podpis przyjmującego formularz

Pouczenie
Niniejsza deklarllcja sIalIowi podstawę do wyst:lwicnia tytułu wykonawczego. zgodnie z przepisllmi ustaw)' z dnia 17 ('zenna 1966 r.

o postępowaniu egzekuc)'juym w admillistr~cji (jednolity tekst Uz.lI. l 2014 r., poz.1619 Z póin. zm.).Zgodnie l art. 63 S l US!:IW)'

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst llz.l!. z 2015 poz. 613 póin. zm.), podst:IW)' opodatkowlluia. kwot),

podatków, odsetki Z.I zwlokę, opiat)' prolongaqjllr, oprocentowlluie nadpIlIt oraz w)'nagrodzenia przyslugujące platnikom zllOknn:la

się do peln)'ch złotych. w ten sposób, le końcówki kwot wynoszące mnirj niż 50 grosz)' pomija się. a kOllcówki kwot WYllosz,lce

50 i więcej groszy podwyższa się do peln)'Ch złotych. Zgodnie z art.() lIst.7a li IIst.m)' o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. li.

z 2013r., poz.-ł65). W prZ)'plldku gd)' kwota podaniU nie przekracza 100 zl, podatek jest piatII)' jednorazowo w terminie platności

pien\'szej rat)'.
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