
UCHWAŁA NR 298/G229/P/15
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113 ze zm.), 
art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) 
oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 
613 ze zm.)

– Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XI/64/2015 Rady 
Gminy Koczała z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok

orzeka nieważność § 2 ust. 4 badanej uchwały w zakresie słów: " , a za grudzień do dnia 
28 grudnia".

U Z A S A D N I E N I E

.. W dniu 1 grudnia 2015r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr 
XI/64/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok, zaś 
w dniu 17 grudnia br. była przedmiotem badania tut. Kolegium.

  W wyniku badania powyższej uchwały Kolegium tut. Izby ustaliło, że przedmiotową uchwałą Rada 
Gminy Koczała ustaliła na 2016 rok dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej w miejscowościach gminy 
Koczała wskazanych w odrębnej uchwale Rady Gminy (§1 uchwały). W § 2 ust. 1 i 3 badanej uchwały Rada 
Gminy zarządziła pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa (ust. 1) i wskazała, że opłatę miejscową należy 
inkasować u inkasentów z góry za cały okres pobytu w miejscowościach , o których mowa w § 1, najpóźniej 
następnego dnia po przybyciu (ust. 3).

  W § 2 ust. 4 badanej uchwały zawarto natomiast zapis o treści: "Zainkasowane kwoty opłaty miejscowej 
inkasenci obowiązani są przekazać do Urzędu Gminy do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za 
grudzień do dnia 28 grudnia."

  Analizując treść powyższego zapisu Kolegium tut. Izby uznało, że postanowienia Rady Gminy Koczała 
zawarte w § 2 ust. 4 badanej uchwały naruszają w sposób istotny przepis art. 47 § 4a ustawy Ordynacja 
podatkowa, zgodnie z którym terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, 
w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku (podatkami w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit. c 
ww. ustawy są między innymi opłaty) powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy.

  Z unormowania tego wynika, że w przypadku opłaty miejscowej:

  - terminem wpłaty opłaty pobranej przez inkasenta jest dzień następujący po ostatnim dniu terminu 
określonego przez radę gminy na podstawie upoważnienia ustawowego z art.19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.),

  - do wyłącznej właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ewentualne 
ustalenie późniejszego niż określony w art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa terminu wpłaty.
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  Zatem ustalony przez Radę Gminy Koczała w § 2 ust. 4 termin wpłaty przez inkasenta opłaty miejscowej 
za grudzień "do dnia 28 grudnia" w przypadku opłat pobranych w dniu:

  - 27 grudnia - nie jest terminem późniejszym od określonego w art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa, 
lecz terminem ustawowym,

  - 28 grudnia - nie jest terminem późniejszym od określonego w art. 47 § 4a ww. ustawy, lecz terminem 
krótszym,

  - 29, 30, 31 grudnia - jest terminem niemożliwym do zachowania.

  

  Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium tut. Izby orzekło jak w sentencji.

  

  Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku służy skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wnoszona za 
pośrednictwem tutejszej Izby.

 

Prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku

Luiza Budner-Iwanicka
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