MINISTERSTWO FINANSÓW
BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY” DL-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDL-1(1) i ZDL-2(1)
I.

INSTRUKCJA DO FORMULARZA DL-1(1)

Formularz DL-1 jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek
nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także
jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będących:
- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Formularz DL-1 składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami (współposiadaczami)
lasów z:
- osobami prawnymi,
- jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
- spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 oraz art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), zwanej dalej „ustawą”.
Formularz DL-1 służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu
z podatku leśnego. Jeżeli na podatniku ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym oraz jednocześnie
w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania
położonych na terenie tej samej gminy, to należy również wypełnić odpowiednio formularze: DN-1,
DR-1 wraz z załącznikami.
Poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL.
Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL,
nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
Poz. 2 Nr dokumentu - wypełnia organ podatkowy.
Poz. 3 Rok - należy podać rok, za który składana jest deklaracja.
Część A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
W poz. 4 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego należy podać nazwę siedziby oraz adres
siedziby organu podatkowego, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów
opodatkowania.
W poz. 5 Cel złożenia formularza należy zaznaczyć:
kwadrat nr 1 - w przypadku składania pierwszej deklaracji na dany rok podatkowy (art. 6 ust. 5 pkt 1
ustawy),
kwadrat nr 2 - w przypadku korygowania deklaracji, w tym spowodowanej zaistnieniem zdarzenia
mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy) oraz błędami
rachunkowymi.
Przykład 1:
Podatnik złożył deklarację DL-1, w której wykazał las o powierzchni 2,2022 ha. Później
zauważył, że podał nieprawidłową powierzchnię, ponieważ wynosi ona 2,0222 ha. W celu
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skorygowania nieprawidłowo wykazanej powierzchni oraz przeliczenia kwoty podatku na
dany rok podatkowy powinien złożyć korektę deklaracji.
Poz. 6 Okres – od którego deklaracja obowiązuje - należy podać miesiąc, od którego powstał
obowiązek podatkowy.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (art. 5 ust. 1 ustawy).
Przykład 2:
Nabycie lasu nastąpiło w dniu 12 lipca 2019 r. - obowiązek podatkowy w podatku leśnym
powstał od dnia 1 sierpnia 2019 r.
Część B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
W poz. 7 Rodzaj podmiotu należy zaznaczyć:
kwadrat nr 1 - w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest właścicielem,
użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem lasów,
kwadrat nr 2 - w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji jest współwłaścicielem,
współużytkownikiem wieczystym lub współposiadaczem lasów.
Część C. DANE PODATNIKA
W części C.1. Dane identyfikacyjne w poz. 8 należy zaznaczyć właściwy rodzaj podatnika: 1- jeśli
deklarację składa osoba fizyczna, 2 - jeśli deklarację składa osoba prawna lub 3 - jeśli deklarację składa
jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej.
W poz. 9 i w poz. 10 należy podać odpowiednio: w przypadku osoby fizycznej - nazwisko i imię
podatnika, a w pozostałych przypadkach - nazwę pełną i nazwę skróconą podatnika.
Poz. 11 Identyfikator REGON - w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany.
Poz. 12, 13 i 14 Data urodzenia/Imię ojca/Imię matki - należy wypełnić w przypadku, gdy osoba
fizyczna zobowiązana do złożenia deklaracji nie ma nadanego numeru PESEL.
W części C.2. Adres siedziby/Adres zamieszkania w poz. 15 - poz. 23 należy podać dane odpowiednio
do rodzaju podmiotu składającego deklarację: podatnik niebędący osobą fizyczną - aktualny adres
siedziby, a osoba fizyczna - aktualny adres zamieszkania.
W części C.3. Adres do doręczeń należy wypełnić poz. 24 - poz. 32 w przypadku, gdy organ
podatkowy ma kierować korespondencję na adres inny niż adres siedziby/zamieszkania podatnika.
Część D. DANE O LASACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWNIU
W części D. należy wykazać dane o lasach podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym.
Powierzchnie posiadanych lasów podaje się w hektarach, z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku.
W poz. 33 należy podać sumę powierzchni posiadanych lasów, tj. gruntów leśnych, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków symbolem - Ls (las), z wyjątkiem lasów wchodzących w skład
rezerwatów przyrody i parków narodowych.
W poz. 34 należy podać stawkę podatku leśnego właściwą dla lasów, z wyjątkiem lasów wchodzących
w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.
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Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną
według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku
poprzedzającego rok podatkowy.
Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w
terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
Rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
Przykład 3:
Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok 2020
wyniosła 194,24 zł za 1m3. Rada gminy X obniżyła tę cenę do wysokości 190,00 zł za 1m3.
Podatek leśny w Gminie X wynosi 41,80 zł/1ha (tj. 0,220 m3 x 190,00 zł).
W poz. 35 należy podać kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja. W tym celu należy
pomnożyć powierzchnię lasu przez stawkę podatku, proporcjonalnie do liczby miesięcy, których
dotyczy deklaracja.
Przykład 4:
Powierzchnia lasu niewchodząca w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi
2,2022 ha (poz. 33). Stawka podatku od tego lasu, określona uchwałą rady gminy w 2020 r.
wynosi 41,80 zł/1 ha (poz. 34). Okres - od którego deklaracja obowiązuje to marzec (poz. 6).
Liczba miesięcy, w których istnieje obowiązek podatkowy wynosi zatem 10 miesięcy.
𝟐,𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐡𝐚 (𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐫𝐳𝐜𝐡𝐧𝐢𝐚)𝐱 𝟒𝟏,𝟖𝟎 𝐳ł (𝐬𝐭𝐚𝐰𝐤𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐚𝐭𝐤𝐮)
× 𝟏𝟎 (𝐦𝐢𝐞𝐬𝐢ę𝐜𝐲) = 𝟕𝟔, 𝟕𝟏 𝐳ł (poz. 35)
𝟏𝟐 (𝐦𝐢𝐞𝐬𝐢ę𝐜𝐲)

W poz. 36 należy podać sumę powierzchni posiadanych lasów, tj. gruntów leśnych, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków symbolem - Ls (las), wchodzących w skład rezerwatów przyrody
i parków narodowych.
W poz. 37 należy podać stawkę podatku leśnego właściwą dla lasów wchodzących w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku
leśnego ulega obniżeniu o 50%.
Przykład 5:
W Gminie X, o której mowa w przykładzie 3, podatnik posiada las o powierzchni 2,2022 ha,
wchodzący w całości w skład rezerwatu przyrody. Zatem stawka podatku leśnego od tego
lasu wynosi 20,90 zł/1ha.
W poz. 38 należy podać kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja. W tym celu należy
pomnożyć powierzchnię lasu przez stawkę podatku, proporcjonalnie do liczby miesięcy, których
dotyczy deklaracja. Patrz przykład 4.
Część E. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO I RAT PODATKU
W poz. 39 należy podać łączną kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja. W tym celu należy
zsumować kwoty podatku z poz. 35 i poz. 38.
W poz. 40 należy podać kwotę podatku za miesiące nieobjęte deklaracją (korektą deklaracji).
W przypadku pierwszej deklaracji rocznej w poz. 40 należy wpisać 0 zł, a w przypadku korekty
deklaracji należy wpisać sumę kwot podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą deklaracji.
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Przykład 6:
Podatnik złożył deklarację DL-1 w terminie do dnia 15 stycznia. W deklaracji określono
zatem podatek za cały rok podatkowy, podając w poz. 39 obliczoną sumę kwot podatku
z poz. 35 i poz. 38, a w poz. 40 wartość 0 zł.
W czerwcu dokupiono las. W rezultacie należy złożyć korektę deklaracji DL-1, obowiązującą
od miesiąca lipca. Wykazuje się w niej wszystkie przedmioty opodatkowania, posiadane na
dzień 1 lipca (dzień od którego korekta obowiązuje). W tej deklaracji należy określić kwotę
podatku za okres, którego dotyczy korekta deklaracji, czyli od lipca do grudnia. W poz. 40
należy wykazać sumę kwot podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą deklaracji,
tj. za miesiące od stycznia do czerwca.
W poz. 41 należy podać wysokość zobowiązania podatkowego, tj. sumę kwot z poz. 39 i poz. 40, po
zaokrągleniu do pełnych złotych.
Kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej
niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych
złotych.
W poz. 42 - poz. 53 należy określić kwoty rat podatku.
Suma kwot z poz. 42 - poz. 53 musi być równa wysokości zobowiązania podatkowego, tj. kwocie
z poz. 41.
Wyliczając kwoty rat podatku należy zaokrąglić je w taki sposób w jaki zaokrągla się kwotę podatku
(opis do poz. 41).
W ostatniej racie następuje wyrównanie do kwoty zobowiązania podatkowego (poz. 41).
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty.
W przypadku korekty deklaracji raty, które nie zostały objęte korektą pozostają bez zmian.
Przykład 7:
W korekcie deklaracji, o której mowa w przykładzie 6, w poz. 42 (kwota I raty) - poz. 47
(kwota VI raty), należy podać kwoty rat wykazane w pierwszej deklaracji.
Część F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Formularz DL-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jego integralną część.
Załącznik ZDL-1 służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu.
Załącznik ZDL-2 służy do wykazania lasów zwolnionych z opodatkowania.
W poz. 54 i poz. 55 należy odpowiednio podać liczbę załączników ZDL-1 i ZDL-2 dołączanych do
formularza DL-1.
Część G. KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE
DEKLARACJI I DODATKOWE INFORMACJE
W części G. podanie informacji nie jest obowiązkowe.
Poz. 56 i poz. 57 - podanie odpowiednio numeru telefonu lub adresu mailowego może ułatwić
i przyspieszyć kontakt pracownika prowadzącego sprawę z osobą odpowiedzialną za sporządzenie
deklaracji.
Poz. 58 Inne - można podać dodatkowe informacje, na przykład: określić zdarzenie powodujące
obowiązek złożenia deklaracji/korekty deklaracji (zakup i sprzedaż lasów, skorygowanie wykazanej
nieprawidłowo powierzchni).
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Część H. PODPIS PODATNIKA I OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA
Formularz DL-1 powinien być podpisany przez podatnika lub osobę(y) reprezentującą(e) podatnika.
Podpisanie deklaracji na podatek leśny przez osobę(y) reprezentującą(e) podatnika zwalnia podatnika
z obowiązku jej podpisania.
Poz. 59 - poz. 62 przeznaczone są dla podatnika.
Poz. 63 - poz. 70 przeznaczone są dla osób reprezentujących podatnika, w tym: np. prezesa
jednoosobowo reprezentującego spółkę, członków zarządu łącznie reprezentujących spółkę, jak również
osobę, której udzielono pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.
Część I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Poz. 71 - wypełnia organ podatkowy.
II.

INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA ZDL-1(1)

ZDL-1 Załącznik do Deklaracji na podatek leśny - Dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu.
W załączniku ZDL-1 należy podać dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu wykazanych zbiorczo w formularzu DL-1.
Poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL - należy wypełnić zgodnie z wyjaśnieniem
do poz. 1 formularza DL-1.
Poz. 2 Nr dokumentu - wypełnia organ podatkowy.
Poz. 3 Nr załącznika - w przypadku, gdy jeden załącznik ZDL-1 jest niewystarczający do podania
informacji o wszystkich lasach podlegających opodatkowaniu, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i)
ZDL-1.
Część A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1. DEKLARACJI DL-1
W części A. należy podać w poz. 4 i w poz. 5 dane podatnika wskazanego na str. 1 formularza DL-1.
Część B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
W części B.1. Lasy (z wyjątkiem lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych):
- w kolumnie a należy podać odpowiednio istniejące dane adresowe: miejscowość, dzielnicę, ulicę,
dotyczące położenia lasów, które zostały wykazane w części D. formularza DL-1 w poz. 33;
- w kolumnach b - d należy podać odpowiednio dane dotyczące numerów: księgi wieczystej (zbioru
dokumentów), obrębu (arkusza mapy) i działki; informacje te można znaleźć w akcie notarialnym,
w księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków;
Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działki
numerowane są w ramach arkusza mapy.
Przykład 10:
W przypadku, gdy w skład lasu wchodzi kilka działek, w kolumnie d „Nr działki” można
wykazać je po przecinku.
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- w kolumnie e należy wykazać powierzchnię lasów w ha z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku;
Przykład 11:
W przypadku, gdy w skład lasu wchodzi kilka działek, i wykazano je w kolumnie d po
przecinku, w kolumnie e „Powierzchnia w ha” należy wykazać sumę powierzchni
poszczególnych działek.
- w kolumnie f należy podać właściwą formę władania lasem: własność, użytkowanie wieczyste,
posiadanie samoistne, posiadanie zależne lub posiadanie bez tytułu prawnego.
W części B.2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych:
- w kolumnie a należy podać odpowiednio istniejące dane adresowe: miejscowość, dzielnicę, ulicę,
dotyczące położenia lasów, które zostały wykazane w części D. formularza DL-1 w poz. 36;
- w kolumnach b - d należy podać odpowiednio dane dotyczące numerów: księgi wieczystej (zbioru
dokumentów), obrębu (arkusza mapy) i działki; informacje te można znaleźć w akcie notarialnym,
w księdze wieczystej lub w ewidencji gruntów i budynków;
Numer obrębu należy podać wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej w przypadku, gdy działki
numerowane są w ramach arkusza mapy.
- w kolumnie e należy wykazać powierzchnię lasów w ha z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku;
- w kolumnie f należy podać właściwą formę władania lasem: własność, użytkowanie wieczyste,
posiadanie samoistne, posiadanie zależne lub posiadanie bez tytułu prawnego.
III.

INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA ZDL-2(1)

ZDL-2 Załącznik do Deklaracji na podatek leśny - Dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania podatkiem leśnym na podstawie ustawy, w tym na podstawie uchwał
rad gmin podjętych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy.
W załączniku ZDL-2 należy podać dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania zwolnionych
z opodatkowania niewykazanych w formularzu DL-1.
Na podstawie ustawy zwolnione od podatku leśnego są m.in.:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) użytki ekologiczne.
Od podatku leśnego zwalnia się również:
1) uczelnie;
1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je
organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
4) prowadzących zakłady pracy chronionej;
5) instytuty badawcze;
6) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
Pełen zakres zwolnień ustawowych z podatku leśnego oraz szczegółowe warunki ich stosowania
określają przepisy art. 7 ustawy.
Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe niż określone
w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej (art. 7 ust. 3 ustawy).
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Poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL - należy wypełnić zgodnie z wyjaśnieniem
do poz. 1 formularza DL-1.
Poz. 2 Nr dokumentu - wypełnia organ podatkowy.
Poz. 3 Nr załącznika - w przypadku, gdy jeden załącznik ZDL-2 jest niewystarczający do podania
informacji o wszystkich przedmiotach opodatkowania zwolnionych z podatku, należy wypełnić
kolejny(e) załącznik(i) ZDL-2.
Część A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1. DEKLARACJI DL-1
W części A. należy podać w poz. 4 i w poz. 5 dane podatnika wskazanego na str. 1 formularza DL-1.
Część B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA
ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
W części B.1. Lasy (z wyjątkiem lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych):
- w kolumnie a należy podać odpowiednio istniejące dane adresowe: miejscowość, dzielnicę, ulicę,
dotyczące położenia lasów, które nie zostały wykazane w części D. formularza DL-1;
- kolumny b - e należy wypełnić zgodnie z odpowiednimi wyjaśnieniami do kolumn b – e, części B.1.
załącznika ZDL-1;
- w kolumnie f należy podać podstawę prawną zwolnienia, tj. podać jednostkę redakcyjną z ustawy lub
uchwały rady gminy.
W części B.2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych:
- w kolumnie a należy podać odpowiednio istniejące dane adresowe: miejscowość, dzielnicę, ulicę,
dotyczące położenia lasów, które nie zostały wykazane w części D. formularza DL-1;
- kolumny b - e należy wypełnić zgodnie z odpowiednimi wyjaśnieniami do kolumn b - e, części B.2.
załącznika ZDL-1;
- w kolumnie f należy podać podstawę prawną zwolnienia, tj. podać jednostkę redakcyjną z ustawy lub
uchwały rady gminy.

7

