UCHWAŁA NR XIII/107/2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.
Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się pobór w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody
gminy:
1) podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od
nieruchomości od osób fizycznych,
2) opłaty targowej
§2
1. Pobór w drodze inkasa podatków i opłat określonych w § 1 powierza się sołtysom gminy
Szemud właściwym:
1) w przypadku podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości – ze względu na miejsce
położenia nieruchomości bądź miejsce zamieszkania podatnika,
2) w przypadku opłaty targowej – ze względu na miejscowość, w której dokonywana jest
sprzedaż,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy sołtys jest jednocześnie radnym Rady Gminy Szemud pobór w drodze
inkasa na zasadach określonych w ust. 1 powierza się współmałżonkowi sołtysa.
§3
1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat określonych w § 1 w wysokości
10% zainkasowanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sytuacji, gdy wysokość dokonywanej przez podatnika wpłaty podatku o którym
mowa w § 1 pkt 1 (odpowiednio: ustalonego odrębnie dla każdego z nich lub w formie
łącznego zobowiązania pieniężnego) w ramach jednej raty przekracza kwotę 1.800 zł,
wynagrodzenie za inkaso podatku ustala się w taki sposób, że:
a) w stosunku do kwoty 1.800 zł wynagrodzenie za inkaso wynosi 10%
zainkasowanej w/w kwoty,

b) w stosunku do zainkasowanej nadwyżki ponad kwotę 1.800 zł wynagrodzenie
za inkaso wynosi 5% zainkasowanej kwoty nadwyżki.
§4
Traci moc uchwała nr XXXVI/327/2001 Rady Gminy Szemud z dnia 22 listopada 2001 r. w
sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

