
  Pieczęć firmy
WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTERZE LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Numer Identyfikacji Podatkowej  

NIP-..................................................................................

2.                                                  Załącznik Nr 1
                                                     do Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu
                                                     Nr XXVII/267/2016 z dnia 28.11.2016 r.

DL – 1                              DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

            na  3.  Rok _________________

4.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.  poz. 374 ze zm.).

5. Składający:  Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających 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 z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

6. Termin składania: do 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.

7. Miejsce składania: organ podatkowy Prezydent Miasta Mielca  - Urząd Miejski w Mielcu

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Prezydent Miasta Mielca  

39-300 Mielec 
ul. Żeromskiego 26

B. DANE PODATNIKA    *  dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną             **  dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną     

       B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
  8. Podatnik   (zaznaczyć właściwy kwadrat )

   1. osoba fizyczna        2. osoba prawna           3. jednostka organizacyjna        4. spółka nie mająca osobowości prawnej   

  9. Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć  właściwy kwadrat)
    1. właściciel           2. współwłaściciel       3. posiadacz  samoistny         4. współposiadacz  samoistny 

   5. użytkownik wieczysty       6. współużytkownik wieczysty        7. posiadacz  zależny          8. współposiadacz zależny

 10. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek  

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

 12. Nazwa pełna*/ Nazwisko i imię ,data urodzenia**

 13. Nazwa skrócona*/ imię ojca i matki**

 14. Numer  PESEL**

 

 15. Identyfikator REGON 

 16. Klasa PKD (należy  wpisać  klasę  rodzaju  działalności  (4 pierwsze znaki )  określoną zgodnie   z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów z dnia  24 grudnia 2007 r.         
                               w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)-  (Dz. U. z 2007r. Nr 251,   poz. 1885 ze zm.).

 

 17. Wielkość przedsiębiorcy -  w   rozumieniu art.   104 -  109 Ustawy z dnia 02 lipca
        2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  
         poz. 1829)

 18. Ilość zatrudnionych:

      B.2 ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**
 19. Kraj  20. Województwo  21. Powiat

 22. Gmina  23. Ulica  24. Numer domu / Numer lokalu

 25. Miejscowość  26. Kod pocztowy  27. Poczta

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty-art.81 Ustawy Ordynacja Podatkowa

 28. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat )
                    1. deklaracja roczna                                                       2. korekta deklaracji rocznej                                           

                                                                                                                                              obowiązująca od dnia ________________  



D. DANE DOTYCZĄCE  LASÓW  NIEPODLEGAJĄCYCH  ZWOLNIENIU

Wyszczególnienie
Podstawa

opodatkowania
Stawka podatku

w zł, gr
Kwota podatku

w zł, gr

    Lasy  
     (grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów  jako las )

29.

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

30.

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

31.

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

    Lasy wchodzące w skład  rezerwatów  przyrody
32.

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

33.

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

34.

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

    Lasy wchodzące w skład  parków narodowych
35.

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

36.

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

37.

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

E. RAZEM  KWOTA PODATKU - BEZ ZWOLNIEŃ

Kwota podatku bez zwolnień (należy zaokrąglić do pełnych złotych) 38.                                      
                                            
                                            
                                            
                                           

F. ZADEKLAROWANE RATY PODATKU DO ZAPŁATY W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 
Kwotę rocznego podatku  należy  podzielić  na  dwanaście   rat  zaokrąglonych do pełnych złotych.

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

Kwota
raty

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.           
                
                
                
                
                

                

G. DANE DOTYCZĄCE LASÓW  ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie
Podstawa

opodatkowania
Stawka podatku 

w zł, gr
Kwota podatku

w zł, gr

Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
52.
…...............ha

53.
…...................

54.
…..............................

Art. 7 ust. 1 pkt 2- lasy wpisane indywidualnie do rejestru  
                               zabytków 

55.
…...............ha

56.
…...................

57.
…..............................

Art. 7 ust. 1 pkt 3- użytki ekologiczne 
58.
…...............ha

59.
…...................

60.
…..............................

Art. 7 ust. 2 pkt 1- uczelnie
61.
…...............ha

62.
…...................

63.
…..............................

Art.  7 ust.  2 pkt 2 – publiczne i  niepubliczne jednostki organizacyjne
objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów
zajętych na działalność oświatową

64.

…...............ha

65.

…...................

66.

…..............................
 Art. 7 ust. 2 pkt 3- instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe 
Polskiej Akademii Nauk 

67.
…...............ha

68.
…...................

69.
…..............................

Art. 7 ust. 2 pkt 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  zależnym  podmiotów  niebędących  prowadzącymi  zakład
pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej

70.

…...............ha

71.

…...................

72.

…..............................

Art. 7 ust. 2 pkt 5 – instytuty badawcze
73.
…...............ha

74.
…...................

75.
…..............................

Art.  1  ust.  2  pkt  6  –  przedsiębiorcy  o  statusie  centrum  badawczo-
rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych  w ustawie z dnia 30
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
(t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 ze zm.), w odniesieniu do przedmiotów
opodatkowania  zajętych  na  cele  prowadzonych  badań  i prac
rozwojowych

76.

…...............ha

77.

…..................

78.

…...............................

H. RAZEM  KWOTA PODATKU – ZE  ZWOLNIENIAMI
Kwota podatku ze  zwolnieniami  ( należy zaokrąglić do pełnych złotych)

 

79.                                
                                   



I .   ŁĄCZNA KWOTA PODATKU  

Kwota  podatku ogółem  (wymiar roczny łącznie ze zwolnieniami )
        Suma  kwot  z kolumny   E - bez zwolnień   i  H – ze zwolnieniami 

80.                                      
                                           
                                           
                                            

                                          

P O U C Z E N I A :
1) W wypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji 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 2016 r., poz.599 ze zm.).
2) Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie 
karnym skarbowym.
3) Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej – skarbowej 
(art. 54  Kodeksu  karnego skarbowego).

J. PODPIS PODATNIKA   LUB  OSOBY  REPREZENTUJĄCEJ  PODATNIKA
81. Imię i nazwisko osoby wypełniającej  deklarację 82. Podpis/pieczęć  podatnika /osoby reprezentującej podatnika 

83. Data wypełnienia   (dzień-miesiąc-rok ) 84. tel. kontaktowy

85. e-mail

86. fax

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
  87. Uwagi organu podatkowego

88. Identyfikator przyjmującego formularz 89.

Sprawdzono  pod  względem   formalno-rachunkowym
Deklaracja  prawidłowa  

  .........................................          ........................................
   (data)                                   (podpis)

90.  Data i podpis przyjmującego formularz

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między
państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2)  dyrektywy 1999/62/WE z dnia  17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat  za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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