Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/219/2016
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 listopada 2016r
( pieczęć nagłówkowa podatnika)

2. Nr dokumentu

1.Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL podatnika (niepotrzebne skreślić)

DL

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
3. Rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym /tekst jednolity: Dz.U.z 2016r, poz. 374 z p.zm./
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek niemających 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 lasów z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej, w tym ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej .

Termin składania: Do dnia 15 stycznia 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
Organ podatkowy: Burmistrz Brzeska ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

URZĄD MIEJSKI W BRZESKU ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (właściwe zaznaczyć)

1. deklaracja roczna składana w terminie do 15 stycznia roku podatkowego

4. korekta deklaracji rocznej

2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego ( od m-ca ……..)

5. zmiana miejsca zamieszkania/ siedziby

3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego ( od m-ca ………)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy składającego deklaracje nie będącego osobą fizyczną

B.1.

** dotyczy składającego deklarację będącego osoba fizyczną

DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Rodzaj Podatnika (właściwe zaznaczyć)

1. osoba fizyczna

3. jednostka organizacyjna

2. osoba prawna

4. spółka nie mająca osobowości prawnej

2. Rodzaj własności, posiadania (właściwe zaznaczyć)

1. właściciel / współwłaściciel

2.posiadacz samoistny / współposiadacz samoistny

3.posiadacz/ współposiadacz (np. dzierżawca)

4. użytkownik wieczysty / współużytkownik wieczysty

3. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

4. Nazwa skrócona* / Imię ojca, matki, data urodzenia**

5. Identyfikator REGON *

6. Klasa rodzaju działalności ( PKD)

7. Numer rachunku bankowego Podatnika

B.2 ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. ulica

13. Nr domu / lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI ( wypełnić w przypadku innego adresu niż adres siedziby / zamieszkania)
17. Kraj

18. Województwo

19. Powiat

20. Gmina

21. ulica

22. Nr domu / lokalu

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

25. Poczta
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C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
C.1. Powierzchnia lasu ogółem w ha fizycznych ( z dokładnością do 1 m2).

stawka podatku
zł, gr

Wyszczególnienie
wpisane do rejestru zabytków

C.1.1.
Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych, w tym:

użytki ekologiczne
w wieku do 40 lat
w wieku powyżej 40 lat
wpisane do rejestru zabytków

C.1.2.

1.

użytki ekologiczne
Lasy pozostałe, w tym:
w wieku do 40 lat
w wieku powyżej 40 lat

Podatek
zł, gr

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

C.2. RAZEM PODATEK LEŚNY
D. ZWOLNIENIA OD PODATKU LEŚNEGO, w tym:

Kwota zwolnienia zł,
gr

D.1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku leśnym

1.

wpisane do rejestru zabytków
D.1.1.

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków
użytki ekologiczne
narodowych, w tym:

2.

3.

w wieku do 40 lat

4.

wpisane do rejestru zabytków
5.

D.1.2.

użytki ekologiczne

Lasy pozostałe, w tym:

6.

w wieku do 40 lat

Kwota zwolnienia zł,
gr

D.2. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku leśnym

7.

D.2.1. uczelnie
D.2.2

publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie

8.

lasów zajętych na działalność oświatową.

prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w
sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzieD.2.3. zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów
niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,

9.

10. podać podstawę prawną zwolnienia

11.

D.2.4. inne

12.

D.3. RAZEM ZWOLNIENIA OD PODATKU LEŚNEGO
E. OBLICZENIE PODATKU LEŚNEGO (do zapłaty)
1.

E.1.

Podatek leśny po odliczeniu zwolnień

E.2.

Podatek leśny do zapłaty (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

2.

E.3

Raty podatku proporcjonalne

(należy zaokrąglić do pełnych złotych), płatne w terminie do:
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
15 styczeń

15 luty

15 marzec

15 kwiecień

15 maj

15 czerwiec

15 lipiec

15 sierpień

15 wrzesień

15 październik

15 listopad

15 grudzień
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F. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

(niepotrzebne skreślić)
W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone na obowiązującym wzorze UPL-1P wraz z
dołączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
1. Imię

2. Nazwisko

3. Data wypełnienia deklaracji ( dzień-miesiąc-rok)

4. Podpis ( pieczęć) podatnika/ osoby reprezentującej podatnika ( niepotrzebne skreślić)

F.1. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRAWIDŁOWE OBLICZENIE PODATKU
1. Imię

2. Nazwisko

3. Nr telefonu

4.adres e-mail

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO.

W wyniku kontroli wstępnej ustalono:
do przypisu zł

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

do odpisu zł

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

data

podpis sprawdzającego

Adnotacja księgowości
Nr konta podatnika: ...........................................
Nr dowodu księgowego: ..................................

POUCZENIA:
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia
17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 599 z p.zm.)
Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy
przepisów ustawy o podatku leśnym.
W przypadku lasów, od których obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek
należy wyliczyć proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
Podatek wyliczony w korekcie deklaracji jest podatkiem za cały rok, jego wysokość należy ustalić proporcjonalnie do
liczby miesięcy obowiązywania poszczególnych podstaw opodatkowania.
Kwoty podatków (rat) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy
pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Nr konta Urzędu Miejskiego w Brzesku dla wpłat tytułem podatku leśnego:
KBS O/Szczurowa nr 35 859100007 3100 0902 1786 0050.
Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.brzesko.pl w pozycji KARTY USŁUG.
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ZL
numer działki

ZAŁĄCZNIK
DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY
miejsce położenia lasu

numer
KW lub zbioru
dokumentów

powierzchnia
lasu w ha fiz
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