1. Numer identyfikatora

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 560
Rady Miasta Konina z dnia 30.11.2005r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
na

2. Rok

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 z 2002r. poz. 1682 ze zm.).

A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

PREZYDENT MIASTA KONINA, PLAC WOLNOŚCI 1, 62500 KONIN

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. właściciel

4. Nazwa pełna

2. współwłaściciel

3. posiadacz samoistny

4. użytkownik wieczysty

5. Identyfikator REGON

6. NIP

B.2. ADRES SIEDZIBY
7. Kraj

8. Województwo

9. Gmina

10. Ulica

13. Miejscowość

C.

11. Nr domu
14. Kod pocztowy

16. Okoliczności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

15. Poczta

2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego

3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego

4. korekta deklaracji rocznej

17. Data, od której obowiązuje deklaracja (dzień  miesiąc  rok)





DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha fizycznych

Lasy ochronne

18.

Lasy wchodzące w skład
rezerwatów i parków narodowych

21.

Lasy pozostałe (z wyjątkierm
zwolnionych)

24.

RAZEM PODATEK (należy zaokrąglić do pełnych złotych)

E.

12. Nr lokalu

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. deklaracja składana w terminie do 15 stycznia roku podatkowego

D.

5. posiadacz

ha

ha
ha

19.

Stawka podatku w zł

zł

22.

zł

25.

zł

20.

Podatek w zł

zł

23.

zł

26.

zł

27.

zł

DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH
Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha fizycznych

Lasy wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków

28.

Lasy z drzewostanem w wieku
do 40 lat

31.

Użytki ekologiczne

34.

Pozostałe zwolnienia

37.

ha
ha
ha
ha

29.
32.
35.
38.

ZWOLNIENIA Z PODATKU RAZEM (należy zaokrąglić do pełnych złotych)

Stawka podatku w zł

zł
zł
zł
zł

30.
33.
36.
39.
40.

Podatek w zł

zł
zł
zł
zł
zł

F.

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRAWIDŁOWE OBLICZENIE
PODATKU Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
41. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe obliczenie podatku (nr telefonu)
42. Data wypełnienia deklaracji (dzień  miesiąc  rok)

43. Podpis i pieczątka kierownika jednostki

G. POUCZENIE

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1) Składać w terminie do 15 stycznia organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu deklaracje na
podatek leśny na dany rok podatkowy sporządzone 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 deklarację, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny – bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do
15 dnia każdego miesiąca.
Uwaga:

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U.Nr. 110 z 2002 poz. 968 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
44. Uwagi organu podatkowego

45. Data przyjęcia deklaracji (dzień  miesiąc  rok)

46. Podpis przyjmującego deklarację

