1. Identyfikator podatkowy* NIP/PESEL (niepotrzebne skre li )

2. Nr dokumentu

Zal cznik nr 5 do uchwały Nr XIII/88/2015
Rady Gminy Je ewo
z dnia 26 listopada 2015r.

IL-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LE NEGO
3. ROK

Podstawa prawna:
Składaj cy:

Termin składania:
Organ podatkowy:

Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o podatku le nym (Dz. U. Z 2013r , poz. 465, z pó n. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b d cych wła cicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
u ytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowi cych własno Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du
terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno ci maj cych wpływ na powstanie (wyga ni cie) obowi zku podatkowego lub
wysoko opodatkowania.
Organ podatkowy wła ciwy ze wzgl du na miejsce poło enia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Miejsce składania informacji

WÓJT GMINY JE EWO, UL. WIECKA 12, 86-131 JE EWO

B. OBOWI ZEK ZŁO ENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowi zek zło enia wraz z korekt informacji pisemnego uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Okoliczno ci powoduj ce obowi zek zło enia informacji (zaznaczy wła ciwy kwadrat):

1. informacja składana po raz pierwszy

2. korekta uprzednio zło onej informacji (miesi c – rok)

C. PODMIOT ZOBOWI ZANY DO ZŁO ENIA INFORMACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczy wła ciwy kwadrat):

1. wła ciciel, u ytkownik lub posiadacz

2. współwła ciciel, współu ytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJ CEGO INFORMACJ
7. Nazwisko
8. Pierwsze imi , drugie imi , data urodzenia

9. Identyfikator REGON

10. Imi ojca

11. Imi matki

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowo

20. Kod pocztowy

21. Poczta

D.3 ADRES DO KORESPONDENCJI ( wypełni

18. Nr lokalu

w przypadku, gdy adres ten jest inny ni adres zamieszkania)

22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Nr domu

29. Miejscowo

30. Kod pocztowy

31. Poczta

28. Nr lokalu

E. DANE NIERUCHOMO CI
32. Miejsce (adres) poło enia przedmiotów opodatkowania – w przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy wi cej ni jedna nieruchomo
wypełni odb bny zał cznik Z-1/A

33. Obr b, numer działki

nale y

34. Numer ksi gi wieczystej lub zbioru dokumentów
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

F. DANE DOTYCZ CE LASÓW NIEPODLEGAJ CYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia
w ha
z dokładno ci do 1m2

Rodzaj lasu

( z dokładno ci do 4 miejsc po przecinku)

1. Lasy (powy ej 40 lat)

35.

2. Lasy wchodz ce w skład rezerwatów przyrody

36.

3. Lasy wchodz ce w skład parków narodowych

37.

,
,
,

G. DANE DOTYCZ CE ZWOLNIE PODATKOWYCH WYNIKAJ CYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY
RADY GMINY
Powierzchnia
w ha
z dokładno ci do 1m2

Tytuł prawny zwolnienia

( z dokładno ci do 4 miejsc po przecinku)

1. Lasy z dzewostanem do 40 lat – art. 7 ust. 1 pkt. 1

38.

2. Inne ( poda rodzaj, powierzchni gruntów le nych zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu
wyst puje zwolnienie)

39.

,
,

W przypadku wi kszej ilo ci przedmiotów opodatkowania zwolnionych prosz wypelni zał cznik Z-1/E!

H. INFORMACJA O ZAŁ CZNIKACH (do niniejszej informacji zał
40. Liczba zał czników Z-1/A

czono)

41. Liczba zał czników Z-1/B

42. Zał cznik Z-1/E składany ( zaznaczy wła ciwy
kwadrat):

tak

nie

I. O WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA
O wiadczam, i s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ci .
43. Imi i nazwisko osoby wypełniaj cej deklaracj

44. Telefon kontaktowy

45. Data wypełnienia informacji (dzie -miesi c-rok)

46. Podpis (piecz

) podatnika/osoby reprezentuj cej podatnika 1

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
47. Uwagi organu podatkowego

48. Data (dzie -miesi c-rok)

49. Podpis przyjmuj cego

*Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2004
r. Nr 269, poz.2681 ze zm.)identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL – w przypadku podatników b d cych osobami
fizycznymi obj tymi rejestrem PESEL, nieprowadz cych działalno ci gospodarczej lub b d cych zarejestrowanymi podatnikami
podatku od towarów i usług, a numer NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegaj cych obowi zkowi ewidencyjnemu, o
którym mowa w art. 2 tej e ustawy
Niepotrzebne skre li .
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Niepotrzebne skre li
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