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UCHWAŁA NR 10.167.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX/39/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz art. 11 ust.1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr IX/39/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia
2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w części
dotyczącej § 4 ust. 1 uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Krzynowłoga Mała prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego
Kolegium.
Uzasadnienie
W dniu 15.04.2019 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uchwała Nr
IX/39/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.
Badaną uchwałą Rada Gminy wprowadziła w oparciu o powołane w podstawie prawnej uchwały przepisy
delegacyjne uregulowania dotyczące poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa, wskazała na inkasentów sołtysów sołectw i ustaliła należne wynagrodzenie za
inkaso.
Poza wymienionymi regulacjami, Rada wprowadziła zapis nie mieszczący się w ocenie Kolegium w zakresie
delegacji ustawowej, a mianowicie w § 4 ust.1 badanej uchwały Rada Gminy w Krzynowłodze Małej ustaliła,
że „Wynagrodzenie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały nalicza się od należności podatkowych”.
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Z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, w szczególności z art. 9 wynika, że inkasent jest uprawniony
wyłącznie do poboru podatku, a więc należności, która powinna być uiszczona przez podatnika do upływu
terminu płatności. Po upływie terminu płatności podatku powstaje zaległość podatkowa, której nie można
utożsamiać z podatkiem. Skoro zatem inkasent jest uprawniony tylko do poboru podatku (należności) to
również jego wynagrodzenie będzie obliczane tylko od wysokości zainkasowanych kwot podatków, a nie
zaległości podatkowych.
Taki sposób obliczania wynagrodzenia inkasentów jest ponadto zaprezentowany w załączniku Nr 1 do uchwały
pn. „Wykaz inkasentów podatku rolnego, leśnego i nieruchomości oraz przysługującego im wynagrodzenia za
inkaso”, w którym oprócz wskazania inkasentów, określono, że wysokość wynagrodzenia będzie obliczana od
zainkasowanych kwot podatków (wartość procentowa).
Zdaniem Kolegium Izby postanowienia uchwały Rady Gminy co do sposobu ustalenia wynagrodzenia
inkasentów polegające na uwzględnianiu przy jego obliczaniu tylko należności podatkowych, nie znajdują
uzasadnienia, ponieważ kwestie te regulują ww. przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.
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