
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/320/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017r.

Deklaracja na podatek LEŚNY na rok

ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1821)

DL.1. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

 1. Nazwa i adres organu podatkowego:  2. Cel złożenia formularza:

a) nowa deklaracja b) korekta deklaracji nr :

 3. Data obowiązywania deklaracji lub korekty deklaracji:

DL.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES

DL.2.1. Dane podatnika

 4. Forma prawna podatnika:

a) osoba fizyczna b) osoba prawna c) jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca os.prawnej

 6. NIP/PESEL

 7. REGON

 8. Miejscowość  9. Ulica  10. Nr domu  11. Nr lokalu

 12. Województwo  13. Powiat  14. Gmina

 15. Kod pocztowy  16. Poczta  17. PKD
2)

 18. KRS
2)

DL.2.2. Dane współwłaściciela (współposiadacza)

 19. Forma prawna podatnika:

a) osoba fizyczna b) osoba prawna c) jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca os.prawnej

 21. NIP/PESEL

 22. REGON

 23. Miejscowość  24. Ulica  25. Nr domu  26. Nr lokalu

 27. Województwo  28. Powiat  29. Gmina

 30. Kod pocztowy  31. Poczta  32. PKD
2)

 33. KRS
2)

DL.2.3. Adres do doręczeń w kraju podatnika / współposiadacza 
3)

 (wypełnić gdy jest inny niż powyżej)

34. Miejscowość 35. Ulica 36. Nr domu 37. Nr lokalu

38. Województwo 39. Powiat 40. Gmina

41. Kod pocztowy 42. Poczta

DL.3. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

(podać liczbę dołączonych formularzy)

Zwolnienia w podatku leśnym - ZL
 43.

szt.
Współwłaściciele - WSP

 44.

szt.

Informacja o gruntach - GL
 45.

szt.
 46.  47.

szt.

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIAĆ  NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających

osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych  Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa oraz  jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Podstawa prawna:

20. Imiona i nazwisko; nazwa firmy:
1)

Termin składania 

deklaracji:

do 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, 

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku.

Burmistrz Byczyny

ul.Rynek 1, 46-220 Byczyna

 5. Imiona i nazwisko; nazwa firmy:
1)



 48.  49.  50.

 DL.5. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 51.

1
 52.

2
 53.

3
 54.

4
 55.

5
 56.

6
 57.

7
 58.

8
 59.

9
 60.

10
 61.

11
 62.

RAZEM PO ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH ZŁOTYCH
 63.

 korekta deklaracji nr 

 korekta deklaracji nr 

 korekta deklaracji nr 

 korekta deklaracji nr 

 korekta deklaracji nr 

 korekta deklaracji nr 

 korekta deklaracji nr 

k
o
re

k
ty

 d
e
k
la

ra
c
ji 

 korekta deklaracji nr 

 korekta deklaracji nr 

 korekta deklaracji nr 

 korekta deklaracji nr 

1 2 3 4 5 6

 deklaracja 

Deklaracja / korekta deklaracji

Lasów wchodzących w 

skład rezerwatów przyrody 

i parków narodowych

(pole. 48)

Lasy pozostałe 

(pole. 49)

Podatek leśny po 

odliczeniu ulg i zwolnień

(pole. 50)

Liczba miesięcy 

obowiązywania 

deklaracji lub 

korekty dekl.

Podatek

w rozliczeniu na miesiące

[kol.4 * kol.5 / 12]

RAZEM

DL.4. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

Miejscowość

Lasy wchodzące w 

skład rezerwatów 

przyrody i parków 

narodowych 
4)

Lasy

pozostałe 
5)

Kwota podatku
(po odliczeniu ulg

i zwolnień) 
6)

Miejscowość

Lasy wchodzące w 

skład rezerwatów 

przyrody i parków 

narodowych 
4)

Lasy

pozostałe 
5)

Kwota podatku
(po odliczeniu ulg

i zwolnień) 
6)



 DL.6. RATY PODATKU

 64.  67.  70.  73.

 65.  68.  71.  74.

 66.  69.  72.  75.

 76.

DL.8. OBJAŚNIENIA

1.

a)

b)

c)

2.

3.

4.

5.

DL.9.DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ

77. Imię 78. Nazwisko

79. Data wypełnienia deklaracji 80. Telefon kontaktowy
2)

DL.10. PODPISY PODATNIKÓW/ OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKÓW

81. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika 82. Podpis

83. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania współposiadacza 84. Podpis

DL.11. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 85. Uwagi organu podatkowego  86. Data wpłynięcia deklaracji  87. Podpis przyjmującego deklarację

 88. Data sprawdzenia deklaracji  89. Podpis sprawdzającego deklarację

 90. Data wprowadzenia deklaracji  91. Podpis wprowadzającego deklarację

1) W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL, poza imionami i nazwiskiem należy wpisać datę urodzenia oraz imiona rodziców podatnika

2) wypełnienie pola nie jest obowiązkowe

3) niepotrzebne skreślić

4) należy wpisać dane z pola nr 8 załącznika GL

5) należy wpisać dane z pola nr 13 załącznika GL

6) należy wpisać dane z pola nr 20 załącznika GL

7) ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1821)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki

organizacyjne  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane: Art.6.5 
7)

składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, 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 wystąpienia

okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; Art.6.5.1 
7)

odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian; Art.6.5.2 
7)

XI rata

III rata VI rata IX rata XII rata

Pouczenie.  Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana

                       w Kodeksie karnym skarbowym.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających

osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Art.6.7 
7)

Dane dotyczące podstawy opodatkowania podaje się na podstawie rejestru gruntów z dokładnością do 0,0001ha (1m
2
), a łączną kwotę podatku w zaokrągleniu do

1,00zł.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten 

obowiązek.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017r. poz. 1201, z późn. zm.).

I rata IV rata VII rata X rata

II rata V rata VIII rata

wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za

poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. Art.6.5.3 
7)

 DL.7. DODATKOWE INFORMACJE


