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UCHWAŁA NR 4.63.2016
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015
r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1113 z późn.zm), Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w części tj.: § 5 uchwały oraz Zał. Nr 1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, Zał. Nr 5
„Deklaracja na podatek rolny” i Zał. Nr 9 „Deklaracja na podatek leśny” do uchwały w poz. „B. Obowiązek
złożenia deklaracji” w zakresie zdania „Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego
uzasadnienia przyczyn korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa”, Zał. Nr 2 „Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości”, Zał. Nr 6 „Informacja w sprawie podatku rolnego”, i Zał. Nr 10 „Informacja w
sprawie podatku leśnego” do uchwały w poz. „B. Obowiązek złożenia informacji” w zakresie zdania „Podatnik
ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty – art. 81 ustawy
Ordynacja podatkowa” z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.
1172 z późn.zm) i art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015
r. poz. 613 z późn.zm).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Miastu Drobin skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski
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Uzasadnienie
W dniu 19 stycznia 2016 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr
XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i
informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ww. uchwała, stosownie do
art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, podlega nadzorowi Izby.
Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, iż:
- w § 5 uchwały Rada Miejska w Drobinie postanowiła, iż cyt.: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016r.”,
- w Zał. Nr 1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, Zał. Nr 5 „Deklaracja na podatek rolny” i Zał. Nr 9
„Deklaracja na podatek leśny” do uchwały w poz. „B. Obowiązek złożenia deklaracji” zobowiązano
podatników do złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty,
- w Zał. Nr 2 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”, Zał. Nr 6 „Informacja w sprawie podatku
rolnego”, i Zał. Nr 10 „Informacja w sprawie podatku leśnego” do uchwały w poz. „B. Obowiązek złożenia
informacji” zobowiązano podatników do złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia
przyczyn korekty.
Bezspornym jest, że badana uchwała stanowi akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ma ona bowiem charakter normatywny i generalny oraz jest
adresowana do bliżej nieokreślonego kręgu podmiotów. Według art. 88 Konstytucji RP warunkiem wejścia w
życie m.in. aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie na zasadach i w trybie określonym ustawą. Jest to
przedmiotem regulacji ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych.
Uchwała Nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów
deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03 lutego 2016 roku pod poz. 1059.
Zapis ww. uchwały podjętej w dniu 31 grudnia 2015 roku stanowiący, iż wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016r budzi wątpliwości. W ocenie Kolegium Izby,
aby uchwała mogła obowiązywać nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku musiała by być ogłoszona
przed dniem 17 grudnia 2015 roku w dzienniku urzędowym, co w przypadku badanej uchwały było
niemożliwe. Kolegium Izby wskazuje, że podjęcie uchwały, obejmuje zarówno sam fakt jej głosowania przez
radę, jak i jej należytą publikację.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 4 ust. 1 ustawy akty normatywne zawierające przepisy powszechnie
obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
Z kolei przepis art. 4 ust. 2 przewiduje możliwość skrócenia okresu wejścia w życie aktu normatywnego
stanowiąc, iż tylko w uzasadnionych przypadkach uchwały mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż
czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego
i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być
dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Ze względu na fakt, że podatki i opłaty lokalne dotyczą
jedynie danej jednostki samorządu terytorialnego, a więc wydawane są w interesie lokalnym w odniesieniu do
nich nie może mieć zastosowanie art. 4 ust. 2 ww. ustawy.
Obowiązek wprowadzenia vacatio legis do aktów normatywnych wynika z zasad bezpieczeństwa prawnego,
pewności obrotu prawnego, poszanowania praw nabytych czy ochrony zaufania obywateli do państwa i
stanowionego przez nie prawa.
Co prawda art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dopuszcza
nadanie aktowi normatywnemu mocy wstecznej, ale tylko jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego
nie stoją temu na przeszkodzie. Zgodnie z orzecznictwem sądów wsteczna moc prawa może dotyczyć
ewentualnie tylko przyznania praw. Kolegium Izby zauważa także, iż uchwała w sprawie określania wzorów
deklaracji i informacji podatkowych nakłada pewne obowiązki, a obowiązki nie mogą być nakładane na
adresatów aktów normatywnych za okresy przed wejściem w życie tych aktów.
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Mając na uwadze powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wskazuje, że akty
prawa miejscowego wchodzą w życie zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, a więc po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia,
chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Zatem określenie w treści uchwały podjętej w dniu 31
grudnia 2015 r. zapisu, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej niż z
dniem 1 stycznia 2016r. w istotny sposób narusza przepisy art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Kolegium Izby wskazuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) została wprowadzona art. 1 pkt 74
zmiana przepisu art. 81, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Obowiązujący od 1 stycznia 2016
roku art. 81 § 2 stanowi, iż: „Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji” przed
zmianą obowiązywał przepis o treści „skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji
wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty”. Powyższa zmiana sprowadza się zatem do
wykreślenia obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. Dlatego też
podejmując uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego Rada Miejska w Drobinie powinna uwzględnić powyższe zmiany i tym
samym nie nakładać na podatników obowiązku pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty deklaracji i
informacji. Zamieszczając regulację o powyższym obowiązku, istotnie naruszyła wskazany wyżej przepis
prawa.
Ponadto Kolegium Izby zwraca uwagę, iż w § 1 pkt 2, pkt 6, pkt 10 badanej uchwały oraz w załącznikach nr 2,
6 i 10 do uchwały dla podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego niewłaściwie określono tytuły wzorów
informacji składanych przez osoby fizyczne. Zgodnie z przepisem z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) tytuł załącznika nr 2
powinien brzmieć „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”. W przypadku podatku rolnego
zgodnie art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.
1381 z późn. zm.) tytuł załącznika nr 6 powinien brzmieć „Informacja o gruntach”, a dla podatku leśnego
zgodnie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.
465 z późn. zm.) tytuł załącznika nr 10 powinien brzmieć „Informacja o lasach”.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
niniejszej uchwały.

