
Uchwała	nr	49/2015
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	24	czerwca	2015	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	nr	VI/27/15	Rady	Miejskiej	w	Przemkowie
z	dnia	19	maja	2015	r.	w	sprawie	poboru	podatku	od	nieruchomości,	podatku	rolnego	i	leśnego

od	osób	fizycznych	w	drodze	inkasa	oraz	wyznaczenia	inkasentów	i	określenia	wysokości
wynagrodzenia	za	inkaso

Na	podstawie	art.	18	ust.	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	7	października	1992	r.	o	regionalnych	izbach
obrachunkowych	(Dz.U.	z	2012	r.	poz.	1113	i	z	2013	r.	poz.	1646)	oraz	art.	91	ust.	1	ustawy	z	dnia
8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2013	 r.	 poz.	 594,	 z	 późn.	 zm.),	 Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

§	 3	 ust.	 2	 i	 §	 4	 uchwały	 nr	 VI/27/15	 Rady	 Miejskiej	 w	 Przemkowie	 z	 dnia	 19	 maja	 2015	 r.
w	sprawie	poboru	podatku	od	nieruchomości,	podatku	rolnego	i	leśnego	od	osób	fizycznych	w	dro-
dze	 inkasa	 oraz	 wyznaczenia	 inkasentów	 i	 określenia	 wysokości	 wynagrodzenia	 za	 inkaso
—	wobec	istotnego	naruszenia	art.	6b	ustawy	z	dnia	15	listopada	1984	r.	o	podatku	rolnym	(Dz.U.
z	 2013	 r.	 poz.	 1381,	 z	 późn.	 zm.),	 art.	 6	 ust.	 8	 ustawy	 z	 dnia	 30	 października	 2002	 r.	 o	 podatku
leśnym	 (Dz.U.	 z	 2013	 r.	 poz.	 465),	 art.	 6	 ust.	 12	 ustawy	 z	 dnia	 12	 stycznia	 1991	 r.	 o	 podatkach
i	opłatach	lokalnych	(Dz.U.	z	2014	r.	poz.	849,	z	późn.	zm.).

Uzasadnienie

Uchwała	nr	VI/27/15	Rady	Miejskiej	w	Przemkowie	z	dnia	19	maja	2015	r.	w	sprawie	poboru
podatku	 od	 nieruchomości,	 podatku	 rolnego	 i	 leśnego	 od	 osób	 fizycznych	 w	 drodze	 inkasa	 oraz
wyznaczenia	inkasentów	i	określenia	wysokości	wynagrodzenia	za	inkaso	wpłynęła	do	Regionalnej
Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu	28	maja	2015	roku.

Badając	 wymienioną	 uchwałę,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu
stwierdziło,	co	następuje:

W	podstawie	 prawnej	 uchwały	 zostały	 powołane	 przepisy	 art.	 18	 ust.	 2	 pkt	 8	 ustawy	 z	 dnia
8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2013	 r.	 poz.	 594,	 z	 późn.	 zm.)	 oraz	 art.	 6b
ustawy	 z	 dnia	 15	 listopada	 1984	 r.	 o	 podatku	 rolnym	 (Dz.U.	 z	 2013	 r.	 poz.	 1381,	 z	 późn.	 zm.),
art.	6	ust.	8	ustawy	z	dnia	30	października	2002	 r.	o	podatku	 leśnym	(Dz.U.	z	2013	 r.	poz.	465),
art.	6	ust.	12	ustawy	z	dnia	12	stycznia	1991	r.	o	podatkach	i	opłatach	lokalnych	(Dz.U.	z	2014	r.
poz.	849,	z	późn.	zm.).

W	 §	 3	 ust.	 2	 i	 §	 4	 badanej	 uchwały	Rada	Miejska	w	 Przemkowie	wprowadziła	 następujące
regulacje:

„§	3.	[…]	2.	Wypłata	wynagrodzenia	z	tytułu	inkasa	podatków	następuje	ostatniego	dnia	kwar-
tału.

§	 4.	 Zainkasowane	 kwoty	 podatków	 inkasenci	 rozliczają	 następnego	 dnia	 roboczego	 po
upływie	 terminu	płatności	danej	 raty	w	Urzędzie	Miejskim	w	Przemkowie	 i	wpłacają	na	rachunek
Urzędu.”.

W	ocenie	Kolegium,	powołane	regulacje	§	3	ust.	2	 i	§	4	uchwały	w	sposób	istotny	naruszają
prawo,	wykraczają	bowiem	poza	zakres	delegacji	ustawowej	dla	rady	gminy	do	stanowienia	aktów
prawa	miejscowego	 w	 sprawach	 podatków.	W	myśl	 art.	 18	 ust.	 2	 pkt	 8	 ustawy	 z	 dnia	 8	 marca
1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2013	r.	poz.	594,	z	późn.	zm.),	radzie	gminy	przysługuje
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prawo	podejmowania	uchwał	w	sprawach	podatków	i	opłat,	ale	wyłącznie	w	granicach	określonych
w	odrębnych	 ustawach.	 Przepisami	 rangi	 ustawowej	 zawierającymi	 upoważnienia	 dla	 rady	 gminy
do	 uchwalania	 aktu	 prawa	 miejscowego	 w	 sprawie	 inkasa	 podatków	 są	 powołane	 w	 podstawie
prawnej	uchwały	przepisy:

-	 art.	 6b	 ustawy	 o	 podatku	 rolnym,	 który	 stanowi,	 że	 rada	 gminy	może	 zarządzać	 pobór	 po-
datku	rolnego	od	osób	fizycznych	w	drodze	inkasa	oraz	określać	inkasentów	i	wysokość	wynagro-
dzenia	za	inkaso,

-	 art.	 6	 ust.	 8	 ustawy	 o	 podatku	 leśnym,	 który	 stanowi,	 że	 rada	 gminy,	 w	 drodze	 uchwały,
może	 zarządzić	 pobór	 podatku	 leśnego	 (od	 osób	 fizycznych)	 w	 drodze	 inkasa	 oraz	 wyznaczyć
inkasentów	i	określić	wysokość	wynagrodzenia	za	inkaso,

-	 art.	 6	 ust.	 12	 ustawy	 o	 podatkach	 i	 opłatach	 lokalnych,	 stanowiący,	 że	 rada	 gminy	 może
zarządzać	 pobór	 podatku	 od	 nieruchomości	 od	 osób	 fizycznych	w	 drodze	 inkasa	 oraz	wyznaczać
inkasentów	i	określać	wysokość	wynagrodzenia	za	inkaso.

Powołane	przepisy	upoważniają	radę	gminy	do	podjęcia	uchwały	wyłącznie	w	sprawie	zarzą-
dzenia	 poboru	 od	 osób	 fizycznych	 wymienionych	 podatków	 w	 drodze	 inkasa	 oraz	 wyznaczenia
inkasentów	i	określenia	wysokości	wynagrodzenia	za	inkaso.	Przepisy	te	nie	wyposażają	natomiast
rady	 gminy	w	 prawo	 do	 stanowienia	 dodatkowych	 uregulowań	w	 przedmiocie	 określania	 terminu
wypłaty	inkasentom	wynagrodzenia	za	inkaso.

Terminem	płatności	dla	 inkasentów,	zgodnie	z	art.	47	§	4a	ustawy	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.
Ordynacja	 podatkowa	 (Dz.U.	 z	 2015	 r.	 poz.	 613),	 jest	 dzień	 następujący	 po	 ostatnim	 dniu,
w	którym,	zgodnie	z	przepisami	prawa	podatkowego,	wpłata	podatku	powinna	nastąpić,	 chyba	że
organ	 stanowiący	 właściwej	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 wyznaczył	 termin	 późniejszy.
Stosownie	natomiast	do	art.	12	§	5	tej	ustawy,	 jeżeli	ostatni	dzień	terminu	przypada	na	sobotę	lub
ustawowo	wolny	od	pracy,	 za	ostatni	dzień	 terminu	uważa	 się	następny	dzień	po	dniu	 lub	dniach
wolnych	 od	 pracy.	 Rada	 Miejska	 w	 Przemkowie	 nie	 skorzystała	 z	 możliwości	 wyznaczenia
późniejszego	 terminu	 płatności	 dla	 inkasentów	 niż	 określony	 ustawowo,	 zbędnie	 zatem	 zawarła
w	§	4	uchwały	cytowane	uregulowania.	Ponadto	stanowią	one	niedopuszczalną	modyfikację	prze-
pisu	art.	12	§	5	ustawy	—	Ordynacja	podatkowa.

Biorąc	 pod	 uwagę	 powyższe,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu
orzekło	jak	w	sentencji	uchwały.

Na	niniejszą	uchwałę	Radzie	Miejskiej	w	Przemkowie	przysługuje	skarga,	którą	wnosi	się	do
Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	we	Wrocławiu,	ul.	Świętego	Mikołaja	78/79,	 za	pośred-
nictwem	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	Wrocławiu,	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty
doręczenia	uchwały.
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