
Projekt

z dnia  19 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie  poboru podatków w drodze inkasa, określenia  inkasentów
oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2018 poz. 1445 ze zm.), art. 6b ustawy  z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1892 ze zm.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 
2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1821 ze zm.)  oraz art.28 § 4 oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz .U. z 2018 poz. 800 ze zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala co 
następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku rolnego od osób fizycznych;

2) podatku leśnego od osób fizycznych;

3) podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów poboru podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów, w osobach:

1) Pani Urszula Korniak - na terenie sołectwa Brzezówka,

2) Pan Leszek Ślemp - na terenie sołectwa Dylągówka,

3) Pani Agnieszka Kmiotek -  na terenie sołectwa Grzegorzówka,

4) Pan Marek Szczoczarz - na terenie sołectwa Hyżne,

5) Pani Maria Janik - na terenie sołectwa Nieborów,

6) Pan Dionizy Leśniak - na terenie sołectwa Szklary,

7) Pani Marlena Pleśniak - na terenie sołectwa Wólka Hyżneńska.

§ 3. Określa się stawkę wynagrodzenia dla inkasentów od zainkasowanych należności podatkowych 
w następujących wysokościach:

1) Sołectwo Brzezówka 12%;

2) Sołectwo Dylągówka 11%;

3) Sołectwo Grzegorzówka 12%;

4) Sołectwo Hyżne 10%;

5) Sołectwo Nieborów 13%;

6) Sołectwo Szklary 11%;

7) Sołectwo Wólka Hyżneńska  21%.

§ 4. Ostatecznym terminem płatności dla inkasentów jest trzeci dzień, po dniu, w którym zgodnie 
z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku.
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§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr V/28/15 Rady Gminy Hyżne z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia 
poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. 
Woj. Podk. z 2015 r. poz. 787) oraz Uchwałę Nr XXII/132/16 Rady Gminy Hyżne z dnia 1 września 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 3193).

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

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym i o podatku leśnym oraz
zgodnie z ordynacją podatkową rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku od osób
fizycznych (rolnego, leśnego, od nieruchomości) w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów. Za
inkasentów, zwyczajem lat ubiegłych, zostali wyznaczeni sołtysi, którzy będą pobierać podatek na terenie
swoich sołectw. W związku z tą czynnością otrzymają wynagrodzenie obliczone jako procent od
zainkasowanych należności podatkowych. Procent dla poszczególnych sołectw jest niezmienny od
kilkunastu lat.
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