Załącznik nr 6 do Uchwały nr XII/68/15
Rady Gminy Siedlisko dnia 30 listopada 2015 r.

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

1. Identyfikator podatkowy NIP Numer PESEL

( niepotrzebne skreślić)

1)

…..........................................

2. Rok
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465, ze zm.)
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 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 z
osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi
osobowości prawnej.
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie (wygaśnięcie)
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY Siedlisko
Plac Zamkowy nr 6
67-112 Siedlisko Tel. 68 3883211

B. DANE DOTYCZĄCE PODATNIKA
B.1. DANE O PODATNIKU
3. Status prawny podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

osoba prawna

osoba fizyczna

spółka niemająca osobowości prawnej
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

jednostka organizacyjna PGL Lasy Państwowe
jednostka organizacyjna Agencji Nieruchomości Rolnych

4. Rodzaj podmiotu wg tytułu posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel
współwłaściciel

wieczysty użytkownik
wieczysty współużytkownik

posiadacz samoistny
współposiadacz samoistny

inny rodzaj posiadania
inny rodzaj współposiadania

B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
5. Nazwa pełna / Nazwisko i imiona

6. Nazwa skrócona

7. Identyfikator REGON (o ile został nadany) ….....................
7A Wypełnia osoba fizyczna
gdy nr Pesel nie został nadany data urodzenia …................
imię ojca …..............
imię matki …......................

8. Numer PKD

B.2.1. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA ( podać adres korespondencji wówczas gdy jest inny niż
adres siedziby
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / Numer lokalu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJIz dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty
18. (zaznaczyć właściwy kwadrat)
deklaracja roczna składana w terminie do 15 stycznia roku podatkowego
powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego od miesiąca
korekta deklaracji – obowiązuje od miesiąca

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

.................................. uzasadnienie zmian…………………………………

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Powierzchnia
w ha podać z

Okres2)

Wyszczególnienie

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody
i parków narodowych
2. Lasy pozostałe (nie wymienione w 1)

od
m-ca

dokładnością do
czterech miejsc po
przecinku

do
m-ca

Kwota podatku 3)

Stawka
zł, gr

zł,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

gr

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
31.

Razem podatek
suma kwot z poz. 22, 26 i 30, zaokrąglona do pełnych złotych

3)

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
Tytuł zwolnienia
(podstawa prawna)

Powierzchnia lasów
w ha

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – lasy z drzewostanem do 40 lat
Art. 7 ust. 1 pkt 2 – lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
Art. 7 ust. 1 pkt 3 – użytki ekologiczne
Inne

Kwota zwolnienia
zł,

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

gr

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 4)
40. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie

41. Numer telefonu kontaktowego / e-mail

deklaracji
42. Imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących podatnika

43. Podpis (pieczęć) podatnika /

osoby/ osób reprezentujących podatnika

44. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data i podpis przyjmującego formularz

Pouczenia:
Podatek płatny na r-k 85 96740006 0000 0020 4408 0001.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,-zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
Skarbowym.

W przypadku niewpłacenia w ustawowych terminach rat podatku leśnego lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).
Objaśnienia do deklaracji DL-1
1) Nr Pesel wpisują podatnicy będącymi osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
2 )Kolumny OKRES nie wypełnia się w przypadku deklaracji rocznej składanej w terminie do 15 stycznia roku podatkowego.
3) Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) kwotę podatku 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.
4) Zgodnie z art. 80a § 2 Ordynacji podatkowej pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi
podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Pełnomocnik dołącza do deklaracji oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im
pełnomocnictwa (art. 137 § 3 w zw. z art. 80a § 4 Ordynacji podatkowej).

