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UCHWAŁA NR V/19/2015
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami1), art. 6 ust. 12 Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 2(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 849),
art. 6 b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 ze zmianami3),
art. 6 ust. 8 Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 465)
w związku z art. 28 § 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku, poz.
749 ze zmianami4) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od
nieruchomości oraz zaległości w tych podatkach
2. Wykaz inkasentów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Inkasenci zobowiązani są do:
a) dokonywania wpłat pobranych podatków w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy w Radoszycach w ciągu
3 dni po upływie terminu płatności podatku oraz dokonywania wpłat pobranych zaległości podatkowych
w ciągu 3 dni od daty zainkasowania zaległości;
b) rozliczania się z pobranych nakazów płatniczych w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a z kwitariuszy
w ciągu 3 dni od daty zainkasowania ostatniej wpłaty podatku lub zaległości podatkowej, lecz nie później niż
do dnia 31 grudnia każdego roku podatkowego.
4. Inkasent odpowiada za pobrane, a nie wpłacone w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy w Radoszycach
podatki i zaległości podatkowe, całym swoim majątkiem.
5. W przypadku nieterminowego rozliczenia się z pobranych podatków i zaległości podatkowych, naliczane
będą odsetki w wysokości 0,19 % zainkasowanych kwot za każdy dzień zwłoki.
§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatków i zaległości podatkowych w wysokości określonej
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII / 63 / 11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
(Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2011 roku, Nr 162, poz. 1876).

–2–
Poz. 1298
Dziennik
Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
_______________________________________________________________________________________________________________

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

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Tadeusz Jankowski

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku, poz. 645 i 1318 oraz
z 2014 roku, poz. 379 i 1072.
2] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.. Urz. WE L 368 z dnia 17 grudnia 1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z dnia 20 lipca 1999 roku). Dane dotyczące ogłaszania
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłaszania tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 roku, poz. 40.
4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 roku, poz. 1101, 1342 i 1529,
z 2013 roku, poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 roku, poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644.
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