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UCHWAŁA NR 26.243.2016
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Jadów
z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) – Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w części dotyczącej Załącznika
Nr 2 określającego stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zakresie pozycji określającej stawki podatku dla zespołu pojazdów
z dwiema osiami jezdnymi z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz
dla zespołu pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniejszej niż 31 ton, z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust.1 pkt 4 lit. a, w związku
z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716; zm.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) i w związku z pkt 3 lit. d tiret pierwsze obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P.
z 2016 r. poz. 779).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Jadów 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 28 listopada 2016 r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uchwałę
Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi RIO.
Jako podstawę prawną podjęcia uchwały, Rada Gminy wskazała m.in. art. 10 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, dający radzie gminy uprawnienie do określenia w drodze uchwały wysokości
stawek podatku od środków transportowych oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.
Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło, że
w tabeli zamieszczonej w Załączniku Nr 2 uchwały Rada Gminy Jadów ustaliła stawkę podatku od środków
transportowych w kwocie 2.410,00 zł od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą dla zespołu pojazdów z dwiema osiami jezdnymi z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz stawkę podatku w wysokości 2.474,00 zł dla
zespołu pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniejszej niż 31 ton.
Artykuł 10 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa maksymalną stawkę podatku
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 36 ton włącznie. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2017 r. stawka tego podatku nie może przekroczyć 2.374,85 zł. W badanej uchwale Rady Gminy Jadów
wymienione stawki podatku zostały ustalone w kwocie wyższej niż 2.374,85 zł.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że Rada Gminy ustalając stawki podatku od środków
transportowych na 2017 r. nie uwzględniła ich górnych granic określonych w ww. obwieszczeniu Ministra
Finansów.
Kolegium uznało, iż ustalenie przez Radę Gminy stawek podatku w kwotach wyższych niż stawka
maksymalna określona dla takich pojazdów w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., w sposób istotny narusza
art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a, w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak
w sentencji.

