
    załącznik nr 3
    do uchwały Rady Gminy Pawłowice

Nr 163/2003 z dnia 28.11.2003r

D E K L A R A C J A

w sprawie podatku leśnego na rok ..............................

Podstawa prawna : art. 6 ust.5 ustawy z dnia 30. 10.2002r  o podatku leśnym ( Dz.U.Nr  .200 poz.1682 )

I. Miejsce składania deklaracji

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

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

II. Dane identyfikacyjne

1. Pełna nazwa

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

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

2. Adres, siedziba, telefon       

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

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

NIP .......................................................................................................................................

4. REGON    ...............................................................................................................................
5. Tytuł prawny, numer księgi wieczystej 

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

III.

Przedmiot opodatkowania Podstawa Stawka podatku Kwota podatku



1 Las Powierzchnia

................... ha

2 Lasy ochronne, lasy wchodzące
w skład rezerwatów przyrody i
parków narodowych

Powierzchnia

....................... ha

RAZEM

.........................................................              .................................         .........................         ...........
 nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za    kierownik jednostki             podpis księgowego    data
 prawidłowe naliczenie podatku                     

IV. Lasy zwolnione na podstawie ustawy

Przedmiot opodatkowania  Podstawa   Stawka podatku  Kwota podatku

1 Lasy z drzewostanem w wieku do
40 lat

Powierzchnia

...................... ha

2 Lasy wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków

 Powierzchnia

...................... ha

3 Użytki ekologiczne Powierzchnia

...................... ha
RAZEM

.................................................                     .............................         ........................       ......................
nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za    kierownik jednostki     podpis  księgowego         data                
prawidłowe naliczenie podatku
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Wypełnia organ podatkowy

................................................................................................200...r
                        data wpływu

1. W wyniku wstępnej kontroli przypada :



do przypisu    ..................................................

do odpisu       ..................................................   

Przypis – odpis objęto decyzją Nr ..................................         z dnia ..................................

........................................200 .....r                                      ....................................................
                                                                                                     podpis sprawdzającego

OBJAŚNIENIA :

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne  oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych , a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa są obowiązane :
1) składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce

położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy
sporządzony 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, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny – bez wezwania- na rachunek budżetu
właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie
do 15  każdego miesiąca. 

4) Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny o których mowa w art.6 ust.5  pkt 1, dotyczy
również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku  leśnym.

2. Jeżeli zadeklarowane zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane  w całości lub w części , niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


