Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII(52)2015
RADY GMINY DYNÓW
z dnia 1 grudnia 2015r
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY DYNÓW
WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
..........

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania

A.

Nr obiektu:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.), zwana dalej u.p.l.
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących:
właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość
opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa.

1.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać datę nabycia/datę zmiany)
Korekta uprzednio złożonej
informacji

Informacja składana po raz
pierwszy
data nabycia/data zmiany1

-

-

r.

MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Urząd Miasta / Gminy, do którego adresowana jest informacja

URZĄD GMINY DYNÓW UL.KS.J.OŻOGA 2, 36 – 65 DYNÓW
B.

DANE PODATNIKA / PODATNIKÓW
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2.

Nazwisko

3.

Pierwsze imię

4.

Drugie imię

5.

Identyfikator podatkowy PESEL

6.

Identyfikator podatkowy NIP²

7.

Identyfikator Regon

8.

Klasa PKD/EKD2

Pola 9, 10,11 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany

10. Imię ojca

9. Data urodzenia

11. Imię matki

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

C.

D.

12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

22. Telefon 2

23. Fax2

24. Adres e-mail2

18.

Nr lokalu

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
POŁOŻENIE LASU

25.

Forma władania
(należy zaznaczyć właściwe)

26.  WŁASNOŚĆ
 WSPÓŁWŁASNOŚĆ
 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
 WSPÓŁUŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 POSIADANIE ZALEŻNE
 WSPÓŁPOSIADANIE ZALEŻNE
 POSIADANIE SAMOISTNE
 WSPÓŁPOSIADANIE SAMOISTNE

PODATEK LEŚNY
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
(w przypadku korzystania ze zwolnień i ulg w podatku leśnym należy wypełnić załącznik dot.działek)

Powierzchnia lasu w ha fizycznych
27.
1. LASY
3. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD
REZERWATÓW PRZYRODY
4. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD
PARKÓW NARODOWYCH
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA LASU
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28.
29.
30.

E.

ZWOLNIENIA Z PODATKU LEŚNEGO
Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia
w ha fizycznych

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE
Art. 7 ust. 1 pkt 1 – lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

31.

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

32.

Art. 7 ust. 1 pkt 3 – użytki ekologiczne

33.

ZWOLNIENIA PODMIOTOWE
Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie

34.

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
35.
Art. 7 ust. 2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

36.

Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa 37.
w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 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 wyjątkiem lasów, które znajdują się w posiadaniu
zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek,
o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności
zawodowej
Art. 7 ust. 2 pkt 5 – instytuty badawcze

38.

Art. 7 ust. 2 pkt 6 – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na
zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
39.
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac
rozwojowych

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono następujące załączniki)
40. Liczba załączników

41. Załącznik nr 8 dot. działek ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ tak
G.

H.

□

nie

PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA3
42. Imię

43. Nazwisko

44. Data wypełnienia

45. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
46. Uwagi organu podatkowego

47. Data

48. Podpis przyjmującego formularz

Datą nabycia jest moment powstania obowiązku podatkowego. Za datę nabycia uważa się m.in.: datę podpisania aktu notarialnego, datę zawarcia umowy
dzierżawy lub umowy najmu, datę otwarcia spadku (zgonu spadkodawcy).
Data zmiany to moment zmiany obowiązku podatkowego. Za datę zmiany uważa się m.in.: datę zbycia części nieruchomości, datę rozpoczęcia
lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, datę zmiany klasyfikacji gruntu, datę rozpoczęcia użytkowania lub odbioru technicznego nowo
powstałego budynku, datę rozbudowy lub rozbiórki istniejącego budynku, datę zmiany funkcji użytkowych budynków.
2 Pole nieobowiązkowe.
3 Osobą reprezentującą podatnika jest osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji – w rozumieniu i w zakresie wskazanym
w art. 80a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
1
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