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Nieprawidłowości stwierdzone przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu w uchwałach w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uchwały 

w sprawie podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy 

Ordynacja podatkowa, podlegają pod względem właściwości rzeczowej nadzorowi 

regionalnych izb obrachunkowych
1
. Nadzór jest sprawowany na podstawie kryterium 

zgodności z prawem.  

Badanie legalności uchwał podatkowych sprowadza się do stwierdzenia ich zgodności 

z obowiązującym prawem w trzech płaszczyznach: treści aktu, kompetencji organu do 

wydania takiego aktu oraz dochowania ustawowego trybu ogłoszenia uchwały i jej wejścia  

w życie.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w okresie od października  

2009 r. do marca 2010 r. zbadało 225 uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. Uchwały 

te dotyczyły określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, sposobu ich poboru, 

wyznaczenia inkasentów, a także wprowadzenia zwolnień od tych podatków. 

W 23 uchwałach (10,2% ogółu uchwał) znalazły się zapisy naruszające prawo i skutkujące 

orzeczeniem nieważności uchwał w części. Największa liczba uchwał zakwestionowanych 

przez Kolegium dotyczyła podatku od środków transportowych (11 uchwał) oraz podatku od 

nieruchomości (10 uchwał). 

Kolegium orzekając nieważność uchwał w części, stwierdziło następujące 

nieprawidłowości: 

- określenie przez organ stanowiący stawek podatku od środków transportowych w wysokości 

niższej bądź wyższej niż minimalna lub maksymalna stawka określona w ustawie, co jest 

niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
2
. Kolegium 

stwierdziło, że w art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca 

przekazał organowi stanowiącemu kompetencje do określania, w drodze uchwały, wysokości 

stawek podatku od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania określonych  

w art. 8 tej ustawy. Jednak rada podejmując uchwałę w sprawie stawek podatku od środków 

transportowych jest zobowiązana do tego, żeby określane przez nią stawki podatku od 

środków transportowych nie były wyższe od stawek maksymalnych i nie były niższe od 

stawek minimalnych ustalonych w ustawie.  

- ograniczenie zwolnienia z opodatkowania przedmiotu identyfikowanego jedynie  

z określonym podatnikiem tj. z gminą, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach 

i o opłatach lokalnych. Kolegium stwierdziło, iż regulacja wymieniona w art. 7 ust. 3 jest 

wyrazem zasady prawnej wyrażonej w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
3
,  

w którym zawarto zakaz wprowadzania aktem podustatwowym kategorii podatników 

zwolnionych z podatku (zwolnień podmiotowych).  

Jakkolwiek ustawodawca nie wprowadził legalnej definicji zwolnień przedmiotowych to 

odnosząc powyższe do: 

1) identyfikowanych w nauce prawa podatkowego kategorii zwolnień podatkowych 
4
, tj.: 

a) podmiotowych - gdy podmiot (podatnik) o wskazanych przez przepisy cechach jest 

zwolniony od danego podatku; 

b) przedmiotowych - gdy zwolnione są pewne sytuacje faktyczne lub prawne, określone przez 

przepisy, a w których może znaleźć się podatnik; 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. DzU z 2001 r. nr 55, poz. 

577 ze zm.). 
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c) mieszanych (przedmiotowo-podmiotowych) - gdy zwolnione są pewne sytuacje faktyczne 

lub prawne, w których znajdują się podmioty o określonych cechach,  

2) faktu, iż ustawodawca w różnych ustawach rozróżnia nie tylko zwolnienia o charakterze 

stricte przedmiotowym i stricte podmiotowym, ale i zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe, 

czy podmiotowo-przedmiotowe, 

Kolegium uznało, iż w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca 

upoważnił radę gminy jedynie do stanowienia zwolnień ściśle przedmiotowych o 

wymienionych wyżej cechach. Natomiast odmienna wykładnia prowadziłaby do obejścia 

zakazu zawartego w art. 217 Konstytucji, gdyż określenie przedmiotu zwolnienia nie może 

być wiązane z opodatkowanym podmiotem.  

- ograniczenie przez radę form zapłaty opłaty targowej wyłącznie do wpłaty gotówkowej  

u inkasenta, z wyłączeniem możliwości jej wpłaty w kasie urzędu lub na rachunek bankowy 

gminy, co stanowi naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz  

art. 60 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa
5
. Kolegium stwierdziło, iż zgodnie z art. 60 § 1 

ustawy Ordynacja podatkowa, za termin dokonania zapłaty podatku uważa się: przy zapłacie 

gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego 

organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta, a w obrocie bezgotówkowym – 

dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu. W związku z tym, 

ograniczenie przez organ stanowiący form zapłaty opłaty targowej wyłącznie do wpłaty 

gotówkowej u inkasenta, z wyłączeniem możliwości wpłaty w kasie urzędu lub na rachunek 

bankowy gminy, nie znajduje podstaw prawnych. Zgodnie z oceną Kolegium, zarządzenie 

poboru opłaty targowej oraz podatku (rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty od 

posiadania psów) od osób fizycznych w drodze inkasa, nie może wykluczyć możliwości ich 

opłacenia w innych formach, przewidzianych w art. 60 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.  

- określenie przez organ stanowiący, iż: 

  do obowiązków inkasentów należy doręczanie podatnikom nakazów płatniczych, pobór 

z urzędu dokumentów, kontokwitariuszy i druków ścisłego zarachowania, 

zainkasowanie i rozliczenie zebranych podatków, 

  inkasenci odpowiedzialni są za wszelką pobieraną z urzędu dokumentację, 

kontokwitariusze i druki ścisłego zarachowania, które muszą zostać zwrócone  

do urzędu w stanie niezniszczonym,  

  prowizja z tytułu zainkasowanych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  

od osób fizycznych będzie wypłacana z budżetu gminy w ciągu jednego miesiąca od 

daty finansowanego rozliczenia się inkasentów, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 2  

pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym. 

Kolegium stwierdziło, iż zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

art. 6 b ustawy o podatku rolnym
6
, art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym

7
 organ stanowiący 

może w drodze uchwały zarządzić pobór podatków lokalnych w drodze inkasa oraz określić 

inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto w art. 9 ustawy Ordynacja 

podatkowa ustawodawca wskazał obowiązki i uprawnienia inkasenta, stwierdzając, że do jego 

obowiązków należy pobór podatków w drodze inkasa i wpłacenie ich w określonym terminie 

organowi podatkowemu. Zgodnie z powołanym przepisami prawa, organ stanowiący może 

jedynie w drodze uchwały zarządzić pobór podatków lokalnych w drodze inkasa oraz określić 

inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.  

 

                                                 
5
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). 
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 3 

Ponadto Kolegium w 2 przypadkach wskazało nieprawidłowości polegające na: 

- braku identyfikacji samochodów, dla których określono stawki podatku od środków 

transportowych, z samochodami ciężarowymi, co stanowi naruszenie art. 8 pkt 2 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych. Kolegium wskazało, iż stosownie do zakresu kompetencji 

określonych w art. 10 ust. 1 pkt 2, rada określiła stawki dla przedmiotów opodatkowania 

wymienionych w art. 8 pkt 2 powołanej ustawy, a zatem dla samochodów określonych ustawą 

nie jako samochody o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, 

ale jako samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej 

niż 12 ton. 

- wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od środków transportowych pojazdów związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego, co stanowi 

naruszenie art. 8 pkt 5 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z powołanym 

przepisem prawa, nie podlegają opodatkowaniu przyczepy i naczepy związane wyłącznie  

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika. Kolegium wskazało, iż zakres 

terminologiczny wyrażeń „podatnik” i „płatnik” jest odmienny. Zgodnie z art. 7 i 8 ustawy 

Ordynacja podatkowa, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych 

obowiązkowi podatkowemu. Natomiast płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów 

prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go  

we właściwym terminie organowi podatkowemu.   

 

 

 

Opracowała 

Beata Jamrozik 


