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UCHWAŁA NR VIII/40/2015
RADY GMINY SADOWIE
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za
inkaso.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust. 1, art.41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz594 z późn.zm.) i art. 28 § 4 i art.47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn.zm.) Rada Gminy Sadowie
uchwala , co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Sadowie pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa .
§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów .
§ 3. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso bieżących i zaległych należności z tytułu
łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego od mieszkańców sołectwa.
2. Podstawą ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego stanowią kwoty zainkasowane przez inkasentów
osobiście.
3. Wynagrodzenie inkasentów oblicza się w stosunku procentowym tj. 6 % od kwot stanowiących podstawę
jego ustalenia.
4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów w sołectwach Gminy Sadowie.
5. Pobrany podatek Inkasenci zobowiązani są do przekazywania na rachunek bankowy Gminy w terminie 5 dni roboczych od terminu płatności każdej raty.
§ 4. W zakresie nie uregulowanym uchwałą prawa i obowiązki inkasentów określa ustawa - Ordynacja
podatkowa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Tracą moc uchwały : Nr VII/38/2003 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 26 maja 2003r. oraz Nr
VII/36/2015 z dnia 26 maja 2015r w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadowie.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Podczasi

