Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/338/2017
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 24 listopada 2017 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1)
Na rok
Podstawa prawna

Art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821

Składający

Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lasów , posiadaczami
samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Termin składania

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie
obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania

Miejsce składania

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA
PLAC 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

DANE PODATNIKA
RODZAJ
Nazwisko

Imię

Drugie imię

Data urodzenia

Pesel

NIP

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

ADRES
Kraj

Telefon

E-mail

ADRES KORESPONDENCYJNY INNY NIŻ POWYŻSZY
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia
informacji
Data zmiany
TYTUŁ PRAWNY
Forma władania

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
Identyfikator działki
Data nabycia
Numer działki
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej lub zbioru
dokumentów
Nazwa sądu prowadzącego księgę
wieczystą ( zbiór dokumentów)
DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Rodzaj lasu
Powierzchnia w hektarach fizycznych
Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i w skład
parków narodowych
Lasy pozostałe
Lasy razem
DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ
Podstawa prawna zastosowanego zwolnienia
Art.7 ust.1 pkt 1 – lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
Art.7 ust.1 pkt 2 – lasy wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków
Art.7 ust. 1 pkt 3 – użytki ekologiczne
Art.7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie
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
Art.7 ust.2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki
naukowe Polskiej Akademii Nauk
Art.7 ust.2 pkt 4 – prowadzących 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 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 wyłączeniem 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 28 sierpnia 1997 r o rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej
Art.7 ust.2 pkt 5 – instytuty badawcze

Powierzchnia gruntu w ha

Art.7 ust.2 pkt 6 – przedsiębiorcy o statusie centrum badawczorozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele
prowadzonych badań i prac rozwojowych
Art.7. ust.2 pkt 7 - Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie
nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości,
o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym
Zasobie Nieruchomości
Inne

PODPIS PODATNIKA
Imię
Nazwisko
Data wypełnienia informacji
Podpis

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego
Data
Podpis przyjmującego formularz

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

