UCHWAŁA NR XII/102/11
RADY GMINY W CZARNEJ
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz.1683 ) Rada Gminy w Czarnej uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie
mających osobowości prawnej oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami
z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej ( DL-1),
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny od osób fizycznych ( IL-1), stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/138/2004 Rady Gminy w Czarnej z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bielówka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/11
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf
DL-1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/102/11
Rady Gminy w Czarnej
z dnia 12 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf
IL-1
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Strona 1

Zał cznik Nr 1
Uchwały Rady Gminy w Czarnej
Nr XII/102/11 z dnia 12 grudnia 2011

DL-1 – Deklaracja na podatek le ny na rok __________
Podstawa
prawna
Składaj cy

Termin
składania
Miejsce
składania

Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o podatku le nym oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 200,
poz1682 z pó n. zm )
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych
osobowo ci prawnej, nadle nictw, jednostek organizacyjnych Agencji Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa
oraz osób fizycznych b d cych współwła cicielami lasu z osobami prawnymi.
Do dnia 15 stycznia roku podatkowego, lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno ci
uzasadniaj cych powstanie albo wyga ni cie obowi zku w podatku le nym, lub zaistnienie zmian, o których
mowa w art. 5 .
Wójt Gminy, wła ciwy ze wzgl du na miejsce poło enia lasu.

1. Cel zło enia formularza ( zaznaczy wła ciwy kwadrat )
1. zło enie informacji
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Czarna
38-710 Czarna

2. korekta informacji

B. DANE PODATNIKA (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej )
1. Nazwa pełna / imi i nazwisko

2. Nazwa skrócona
3. Identyfikator podatkowy 1)
4. Klasa rodzaju działalno ci (PKD) zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 7 pa dziernika 1997 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno ci (PKD) – (Dz.U. Nr 128, poz.829 z pó n zm.)……………………..
5. Wielko przedsi biorcy – poda wg ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej z dnia 02 lipca 2004r.
(Dz.U. Nr 173, poz. 1807 …………………………………………………………………………………………
6. Forma prawna przedsi biorstwa
C. ADRES SIEDZIBY.
Kraj
Gmina
Miejscowo

Województwo
Ulica

Powiat
Nr domu

Kod pocztowy

Telefon

Nr lokalu
Poczta

Fax.

D. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
Przedmiot
Powierzchnia lasów
Stawka podatku
opodatkowania
w hektarach fizycznych
Grunty sklasyfikowane
w ewidencji gruntów jako
las
E. ULGI W PODATKU LE NYM.
Przedmiot
Powierzchnia lasów
opodatkowania
w hektarach fizycznych
Lasy ochronne
Rezerwaty przyrody
Parki narodowe
RAZEM
.

Stawka podatku

Kwota podatku

Kwota podatku

Ł CZNIE KWOTA PODATKU PO ODLICZENIU ULG
F. ZWOLNIENIA Z PODATKU LE NEGO zwolnienia z podatku le nego ( art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 )
Powierzchnia lasów
Stawka podatku
Kwota podatku
w hektarach fizycznych
Lasy z drzewostanem
w wieku do 40 lat
Lasy wpisane
indywidualnie do rejestru
zabytków
U ytki ekologiczne
Zwolnienia na podstawie
art. 7 ust. 2 pkt 1-5
ustawy
RAZEM
ZWOLNIENIA
PODATEK PO
ODLICZENIU
ZWOLNIE
D. INFORMACJE O LASACH B D CYCH WE WSPÓŁWŁASNO CI ( WSPÓŁPOSIADANIU )

Przedmiot opodatkowania
Miejsce poło enia lasu
Imi i nazwisko współwła ciciela
( współposiadacza )
Adres i miejsce zamieszkania
współwła ciciela
( współposiadacza )

G. O WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ CEGO */ OSOBY REPREZENTUJ CEJ SKŁADAJ CEGO*
(niepotrzebne skre li ). O wiadczam, e znana jest mi odpowiedzialno karna skarbowa za podanie danych
niezgodnych z rzeczywisto ci .
Imi
Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji.

Podpis ( piecz ) składaj cego* / osoby
reprezentuj cej składaj cego * ( niepotrzebne skre li )

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Pouczenie:
W wypadku nie wpłacenia w obowi zuj cym terminie kwoty z pozycji 64 lub wpłacenia jej w niepełnej wysoko ci,
niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 )

1)
PESEL - dla osób fizycznych obj tych rejestrem PESEL, nie prowadz cych działalno ci gospodarczej lub nie b d cych zarejestrowanymi
podatnikami podatku VAT
NIP- dla przedsi biorców, podatników VAT, osób prawnych oraz dla jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej.

.

Zał cznik Nr 2
Uchwały Rady Gminy w Czarnej
Nr XII/102/11 z dnia 12 grudnia 2011

IL-1 – Informacja na podatek le ny na rok __________
Podstawa
prawna
Składaj cy
Termin
składania
Miejsce
składania

Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o podatku le nym oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 200,
poz1682 z pó n. zm.)
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych
Do dnia 15 stycznia roku podatkowego, lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno ci
uzasadniaj cych powstanie albo wyga ni cie obowi zku w podatku le nym, lub zaistnienie zmian, o których
mowa w art. 5 .
Wójt Gminy, wła ciwy ze wzgl du na miejsce poło enia lasu.

A.1. Cel zło enia formularza ( zaznaczy wła ciwy kwadrat )
1. zło enie informacji
2. korekta informacji
A.2. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Czarna 38-710 Czarna
B. DANE PODATNIKA (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej )
1. Nazwa pełna / Imi i nazwisko* (niepotrzebne skre li )

2. Nazwa skrócona
3. Identyfikator podatkowy 1)
4. Klasa rodzaju działalno ci (PKD) zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 7 pa dziernika 1997r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno ci (PKD) – (Dz. U. Nr 128, poz.829 z pó n zm.) ……………………
5. Wielko przedsi biorcy – podał wg ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej z dnia 02 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 173, poz.1807)…………………………………………………………………………………………
6. Forma organizacyjna przedsi biorcy
C ADRES SIEDZIBY.
Kraj
Gmina

Województwo
Ulica

Miejscowo

Powiat
Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Telefon

Poczta
Fax.

D. DANE DOTYCZ CE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
1. Rodzaj własno ci, posiadania (zaznaczy wła ciwy kwadrat)
1. wła ciciel
2. współwła ciciel
3. posiadacz samoistny
5. u ytkownik wieczysty

6. współu ytkownik wieczysty

Przedmiot opodatkowania
Grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów jako las
Lasy ochronne
Rezerwaty przyrody
Parki narodowe
RAZEM

4. współposiadacz samoistny

7. posiadacz

8. współposiadacz

Miejsce poło enia przedmiotu
opodatkowania oraz numery działek

Powierzchnia lasów
w hektarach fizycznych

F. ZWOLNIENIA Z PODATKU LE NEGO zwolnienia z podatku le nego ( art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 )
Miejsce poło enia gruntu zwolnionego Powierzchnia lasów
Przedmiot opodatkowania
oraz numery działek
w hektarach fizycznych
Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
Lasy wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków
U ytki ekologiczne
D. INFORMACJE O LASACH B D CYCH WE WSPÓŁWŁASNO CI ( WSPÓŁPOSIADANIU )

Przedmiot opodatkowania
Miejsce poło enia lasu
Imi i nazwisko współwła ciciela
( współposiadacza )
Adres i miejsce zamieszkania
współwła ciciela
( współposiadacza )

G. O WIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ CEGO */ OSOBY REPREZENTUJ CEJ SKŁADAJ CEGO*
(niepotrzebne skre li ). O wiadczam, e znana jest mi odpowiedzialno karna skarbowa za podanie danych
niezgodnych z rzeczywisto ci .
Imi
Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji.

Podpis ( piecz ) składaj cego* / osoby
reprezentuj cej składaj cego * ( niepotrzebne skre li )

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

1)
PESEL - dla osób fizycznych obj tych rejestrem PESEL, nie prowadz cych działalno ci gospodarczej lub nie b d cych zarejestrowanymi
podatnikami podatku VAT
NIP- dla przedsi biorców, podatników VAT, osób prawnych oraz dla jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej.

