
UCHWAŁA NR XXI/162/16
RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie zarządzenia poboru podtków i opłat lokalnychw dodze ikasa, określenia inkasentów i wysokości 
ich wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
446), art. 6 ust. 12, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6b i 6c ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1381 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze 
zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 
2015 r., poz. 613 ze zm.), Rada Gminy Kłodawy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/275/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia 
poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia, 
paragraf drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wynagrodzenie inkasentów w wysokości:

a) 10%zainkasowanych sum podatków i terminowo przekazanych przez inkasenta na rachunek bankowy 
Gminy Kłodawa,

b) 15 % zainkasowanych sum opłaty za psa i terminowo przekazanych przez inkasenta na rachunek 
bankowy Gminy Kłodawa,

c) 20% zainkasowanych sum opłaty targowej i terminowo przekazanych przez inkasenta  na rachunek 
bankowy Gminy Kłodawa.

2. Rozliczenie z pobranego podatku i opłat lokalnych następuje w ciągu 3 dni po ostatnim dniu, 
w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.”.

§ 2. W pozostałej części Uchwała Nr XXXVI/275/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich 
wynagrodzenia pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy  
Kłodawa

Jan Czesław Kubera
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Uzasadnienie

Z przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym wynika, że Rada
Gminy może w drodze uchwały zarządzić pobór podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz
określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż zarządzenie poboru
podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i powołanie sołtysów na inkasentów pozwala szybko i sprawnie
zebrać podatki i opłaty stanowiące dochód gminy, jak również ma ułatwić podatnikom, szczególnie osobom
fizycznym zamieszkałym na terenie wiejskim, wywiązanie się z zobowiązań podatkowych przez umożliwienie
im zapłacenia podatków w miejscu zamieszkania.

W niniejszej uchwale, na prośbę sołtysów, dodajemy w paragrafie drugim ustęp drugi, który mówi o
wydłużeniu terminu rozliczania pobranych podatków i opłat (do 3 dni po ustawowym terminie).
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