Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2018
Burmistrza Grodkowa
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Karta usługi
Numer karty usługi: PO I.0143.7.2018
Data utworzenia/ aktualizacji:19-09-2018
Nazwa usługi:
Wydział/komórka
odpowiedzialna:
Miejsce załatwienia sprawy:
Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Wysokość opłaty skarbowej:
Forma płatności:
Wysokość opłaty
administracyjnej:
Forma płatności:
Inne opłaty:
Termin załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia dokumentów:

Tryb odwoławczy:

Wymiar podatku leśnego - osoby prawne
Wydział podatków i opłat
Pok. nr 12 tel. 77-40-40-328 e-mail po@grodkow.pl
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2018 r. poz. 800 ze zm.).
2) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1821 ze. zm.).
3) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie
średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech
kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.
4) Uchwała Nr XXXIII/313/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
w podatku leśnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 3007)
1.Deklaracja na podatek leśny DL-1.
2.Załącznik ZL1/A – Dane o nieruchomościach leśnych
3. Załącznik ZL1/B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku
leśnym
Brak
Brak
Brak
Deklaracja na podatek leśny składana jest w terminie do dnia
15 stycznia każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu,
a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14
dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie
tego obowiązku.
Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29
Biuro Obsługi Klienta pok. nr 10.
Deklaracja na podatek leśny DL-1 wraz z załącznikami może być
przesłana drogą elektroniczną na Elektroniczną Skrzynkę
Podawczą Urzędu Miejskiego w Grodkowie
adres /n2289fghqy/SkrytkaESP
Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art.
274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw
do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia
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doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji.
Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać
obliczony w deklaracji podatek leśny – bez wezwania – na rachunek
Gminy Grodków w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowiązku podatkowego w terminie do 15 dnia marca maja
września i listopada .
Deklaracja na podatek leśny DL-1.
Załącznik ZL1/A – Dane o nieruchomościach leśnych.
Załącznik ZL1/B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku
leśnym.

Sprawdził:
Agnieszka Solska, 12.09.2018
......................................................
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Zatwierdził:
Andrzej Romian, 10.10.2018
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