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Podatek leśny od osób fizycznych 
 

Złożenie informacji IL-1 (wzór informacji) 

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na 

miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według wzoru IL- 

1, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo 

wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym. Obowiązek składania informacji o lasach oraz 

deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy 

przepisów ustawy. 

 

Terminy płatności podatku 

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ 

podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach 

proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 

15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

 

Stawka podatku leśnego na 2015 r. od 1 ha lasów – 41,5470 zł 

 

 

Podatek leśny od osób prawnych 
 

Złożenie deklaracji DL-1 (wzór deklaracji) 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane: 

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze 

względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok 

podatkowy, sporządzone na formularzu według wzoru DL-1, a jeżeli obowiązek 

podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od 

dnia zaistnienia tych zmian; 

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również 

podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy. 

 

Terminy płatności podatku 

Podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za 

poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. 

 

Stawka podatku leśnego na 2015 r. od 1 ha lasów – 41,5470 zł 
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