Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/473/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 listopada 2013 r.

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

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47 – 400 Racibórz

(pieczęć nagłówkowa)

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY NA ROK …........
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (właściwe podkreślić):
deklaracja roczna

korekta deklaracji rocznej
Korekta deklaracji powinna zawierać wszystkie
składniki (nie tylko zmienione), a ponadto
do każdej korekty deklaracji należy dołączyć
pisemne uzasadnienie przyczyn korekty – art. 81
ustawy Ordynacja podatkowa

I.
Wyszczególnienie

Pow. ha fiz.
ogółem

Wyszczególnienie

Pow. ha fiz.

1

2

3

4

Stawka
Podatku
w zł.
6

Podatek

7

wpisane do
rejestru zabytków

Lasy (Ls)

w wieku
do 40 lat

w wieku
powyżej 40 lat

użytki ekologiczne

II. Obliczenie deklarowanego podatku leśnego
Podatek ogółem

*
zł.

Podatek leśny po odliczeniu zwolnień
zł.
Deklarowany podatek leśny
(po zaokrągleniu)

zł.

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

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

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

Nazwisko i imię osoby odpowiedz.
za prawidłowe obliczenie podatku

Data

Kierownik Jednostki

Id: 64C30886-7C52-4433-BCA6-162C34BE2F68. Podpisany

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z
późn.zm.) – kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż
50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Objaśnienia:
1. W wierszu 1 podaje się ogólną powierzchnię lasu w ha fizycznych określonych w art. 1 ustawy z dnia
30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465)
2. Stawkę podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3, obliczoną według średniej ceny sprzedaży
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
– określonej w komunikacie Prezesa GUS
3. Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających
osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub
współposidaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej.
4. Deklarację na podatek leśny w każdym roku podatkowym składa się do Prezydenta Miasta Racibórz,
47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, w terminie do 15 stycznia (art.6 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 30
października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) lub w terminie
14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku
podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
5. Obliczony w deklaracji podatek leśny należy – bez wezwania organu podatkowego - wpłacać na
rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za
poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
Nr konta: ING Bank Śląski S.A. 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 1015 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego.
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