UCHWAŁA

NR XXIII/142/16

RADY GMINY KWIDZYN
z dnia 29 stycznia

2016 r.

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku, rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia
terminu płatności dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późno zrn.') w zw. z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późno zm.") i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późno zm.') oraz art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października

2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późno zm."), a także

art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613,

z późno zrn.ś)

uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

od osób fizycznych w drodze

inkasa przez sołtysów.

§ 2.
Poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

dokonuje się z zastosowaniem

druków

kwitariuszy przychodowych.

§ 3.
Określa

się wysokość

wynagrodzenia

za inkaso

podatków

wymienionych

w § 1, jak

w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.
Inkasenta zobowiązuje się do rozliczenia się z pobranych przez niego podatków najpóźniej do
trzeciego

dnia

roboczego

następującego

po upływie

terminu

zapłaty

raty podatku

ustalonego

ustawowo tj. 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

1 Zmiany
2

tekstu jednolitego wymienionej
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej

3 Zmiany

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 oraz 1890.
ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 40 oraz z 2015r. poz. 1045.
w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045,

tekstu jednolitego wymienionej
poz. 1283, poz. 1777 oraz poz. 1890.

ustawy zostały ogłoszone

4

Zmiany tekstu jednolitego

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.

5

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej
poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649.
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ustawy zostały ogłoszone

w Dz. U. z 2015 r. poz. 251, poz. 699, poz. 723, poz. 978.
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§ 5.
Wynagrodzenie

za inkaso wypłaca

się od sum rozliczonych

w Urzędzie

Gminy Kwidzyn

w terminie wskazanym w § 4.

§ 6.
Traci moc Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie
zarządzenia

poboru od osób fizycznych

inkasa, wyznaczenia

inkasentów

podatku,

i określenia

rolnego,

wynagrodzenia

leśnego i od nieruchomości

w drodze

za inkaso oraz wyznaczenia

terminu

płatności dla inkasentów.

§ 7.
Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kwidzyn oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa

Pomorskiego.
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