
UCHWAŁA NR XVIII/137/2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/25/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

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 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2016 
r. poz. 716), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617), art. 6 ust. 8 
ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) Rada Gminy Stanisławów, uchwala co 
następuje:

§ 1. § 7  pkt 5 i 7 uchwały Nr VII/25/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
zarządzenia poboru inkasa podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się zmiany polegające na zmianie inkasenta w 
następujący sposób:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: Pani Teresa Kuć  - Czarna - 10,9%,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie: Pani Ilona Stępień - Kolonie Stanisławów - 14,0%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Król
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UZASADNIENIE

Inkasentem w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. 2015 r., poz. 613) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i
wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasent to jeden z podmiotów
zobowiązanych, ale tylko pod względem formalno – prawnym w stosunku podatkowym. Jego
rola zbliżona jest do płatnika, z tym że, zakres obowiązków inkasenta jest mniejszy niż płatnika.
Inkasent jedynie pobiera należność od podatnika i wpłaca ją na właściwy rachunek organu
podatkowego. Do zakresu obowiązku inkasenta nie należy natomiast obliczanie podatku.

W polskim systemie podatkowym inkaso, czyli pobór podatków u źródła, stosowane jest
wyłącznie w niektórych podatkach i opłatach lokalnych. Są to takie podatki, z których wpływy,
poza podatkiem od nieruchomości nie mają strategicznego znaczenia wśród dochodów budżetu
gmin. Stosowanie inkasa ma na celu obniżenie kosztów poboru takich podatków.

Zmiany uchwały dokonano w § 7 pkt 5 i pkt 7 w związku z rezygnacją pełnienia
obowiązków inkasenta podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, dla sołectw Czarna oraz
Kolonie Stanisławów.
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