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I ldentyfi kacji Podatkowej składającego deklarację

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

2. Rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 pździernika2j1Ż r. o podatku leśnym @z.U. z2002 r.' Nr 200' poz.l
Formularz przeznaczony dla osób flzycmych będących wspÓhłłaścicielami tub wspołposiadaczami z osobami
prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizac'vjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej będącymi właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami
wieczyst1,rni gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części.
stanowiących własnośó Skarbu Panstwa lub jednostki samorządu ter}.torialnego.
Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich

i lub budowli i ich cłści z ww' podmiotami.

osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadaczez osobami prawnymi, bądŹ innyni jednostkami), osoby prawne,
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Panswą a takŻe spółki nie mające osobowości prawnej do
l5 stycznia kżdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpł1rł na powstanie
bądiż wygaśnięcie obowią2ku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowipku podatkowego.
Formularz składają tak'że osoby flzyczne będące współwłaścicielami lub wspołposiadaczami gruntów, budynków i ich

3. Wójt Gminy Gózd........._-.
Adres: ................. . . .........:.

B. DANE SKŁADAJĄcEGo DEKLARACJ
* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną składającego deklarację będącego osobą

B. I DANE IDENTYFIKACYJNE
4' Rodzaj składającego deklarację (zaznacryć właściwą pozycję

o l.osoba fizycma D 2. osoba prawna tr 3. jednostka organizacyjna nie posiadająpa osobowości prawnej

D 1. właściciel n 2. wspófułaściclel u 3' posiadacz samoistny D 4. wspołposiadacz samoistny

! 5. uĄłkownik wieczysty l ó. wspołuŻytkownik wieczysĘ l 7. posiadacz D 8. wspóĘosiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) połoŻeniaprzedmiotów opoda&owania oraz numer/y dzialek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

l0 ldentyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

l ó. Numer domu / Numer lokalu

c. oKoLIcZNoŚct PowoD UJĄCE KoNIECZNoŚ C zŁoŻENIA DEKLARACJI'
okoli czności (zaznaczy ó właściwą pozycję)

u 1. deklaracja roczna n 2. korekta deklaracji rocznej



PRzEDMloTÓw oPoDATKowANIA

*** Zgodnie z arl 63 s 1 ustavy z dnia 29 sierpnia 1997 r. _ ordynacja podatkowa (tekst jednolĘ: Dzt]. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze 7m),
podstawy opodatkowanią kwoty podatkó'}ł' odsaki za &rlokę, opłat! prolongacyjne, oprccentowanie nadpłil oraz wynagrodzenia
prqsługujące płatnikom zaokrryla się do pełnych 7łoEch, w ten sposób, że końcówki kwot wynosące mniej niż 50 grosąy pomi.ia się, a
końctiwki kwot wynoszące 50 i więcej gaoszy podwższa sĘ do pełnych złotyclt

Na podstawie art' 3a ustawy z dnia ]7 czerwca 1996 r. o postęowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z ]991 r' Nr j6' poz. }6I z
późn' zm.) ninĘsza deklnracja slanowi podstawę do wystawienia tytułu Wkonayl)czego.
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