Wójt Gminy Siepraw

………………………………………
Nazwa / pieczęć nagłówkowa
………………………………………
NIP/REGON
………………………………………
Adres

Deklaracja na podatek leśny na rok 20.....
(Art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku, Dz. U. Nr 200 poz. 1682)

Wyszczególnienie

Powierzchnia podlegająca
opodatkowaniu w ha
fizycznych

Stawka za 1 ha
lasu

NaleŜny
podatek

[zł]

[zł]

Lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych podlegające opodatkowaniu
Pozostałe lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym

Razem:

Lasy zwolnione z podatku leśnego:
Powierzchnia lasów podlegających zwolnieniu
w ha fizycznych

Podstawa prawna zwolnienia

Zgodnie z art. 3a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, póz. 968 z późn. zmianami) deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego dotyczące odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.
POUCZENIE:
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów, zajętych na wykonywanie innej działalności
gospodarczej niŜ działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
a takŜe jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi
podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce połoŜenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy sporządzone na
formularzu według ustalonego wzoru, a jeŜeli obowiązek podatkowy powstał po tym terminie – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku;
Obowiązek składania deklaracji dotyczy równieŜ podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

……………………………..……………………..
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za
prawidłowe obliczenie podatku, nr tel.)

………………………….
kierownik jednostki

………………………….
data
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Objaśnienia:

Zwolnienia od podatku leśnego na podstawie ustawy o podatku leśnym:
Art. 7. 1. Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) uŜytki ekologiczne.
2. Od podatku leśnego zwalnia się równieŜ:
1) szkoły wyŜsze, wyŜsze szkoły zawodowe oraz wyŜsze szkoły wojskowe;
2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz
organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, uŜytkowania lub uŜytkowania
wieczystego nieruchomości szkolnych;
3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów
wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów,
które znajdują się w posiadaniu zaleŜnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej
lub zakład aktywności zawodowej;
5) jednostki badawczo-rozwojowe.
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