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Streszczenie

Tematem artykułu jest inkaso podatków i opłat lokalnych. W pierwszej kolejności 
autor pokrótce scharakteryzował instytucję inkasa od strony teoretycznej, a następnie 
dokonał analizy dwudziestu uchwał rad gmin w sprawie inkasa. Wynikiem tej analizy 
są następujące wnioski:

– inkaso ustanawia się przede wszystkim dla podatku od nieruchomości,
– na inkasentów wybiera się sołtysów,
– inkasentom przyznaje się wynagrodzenie,
– wysokość wynagrodzenia dla inkasentów wynosi 5–10% pobranej daniny,
– gminy rzadko zmieniają termin wpłat pobranych przez inkasentów danin.
W artykule poruszono również kwestię uchybień zasadom technik prawodaw-

czych przy tworzeniu analizowanych uchwał.  

Słowa kluczowe: podatek, opłata, inkaso, inkasent, gmina 
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Wprowadzenie

Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych uchwał rad gmin wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w sprawie poboru podatku od nieruchomości oraz 
opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów w drodze in-
kasa w celu zbadania, w jaki sposób stosowana jest ta instytucja w praktyce oraz 
czy gminy w prawidłowy sposób realizują swoje kompetencje w tym zakresie.

1. Ogólne zagadnienia teoretyczne dotyczące inkasa

Wymienione w tytule opłaty oraz podatek składają się na grupę tzw. po-
datków i opłat lokalnych uregulowanych zbiorczo – Ustawą z 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (zwaną dalej u.p.o.l.; Dz.U. z 2010 r., nr 95, 
poz. 613 ze zm.). Wyliczenie to powinien uzupełnić podatek od środków trans-
portowych, jednakże ustawodawca pominął tę daninę w kontekście dopuszczal-
ności jej poboru w drodze inkasa. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, to 
podstawą prawną do zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa jest art. 
6 ust. 12 u.p.o.l., który stanowi: „rada gminy może zarządzać pobór podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów 
i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso”. Podstawą prawną ustanowienia 
poboru opłat lokalnych w drodze inkasa jest natomiast art. 19 pkt 2 u.p.o.l. Na-
leży podkreślić, że ustawodawca dopuszcza pobór podatku od nieruchomości 
w drodze inkasa wyłącznie od podatników będących osobami fizycznymi.

Podstawową zasadą odnoszącą się do poboru podatków i opłat lokalnych 
w drodze inkasa jest fakultatywność tej metody. Ustanowienie inkasa jest pra-
wem, a nie obowiązkiem rady gminy, przy czym prawo to musi wyraźnie wy-
nikać z przepisów podatkowych (stąd też na gruncie obecnie obowiązujących 
regulacji prawnych pobór podatku od środków transportowych w drodze inkasa 
jest niedopuszczalny). Prawo do wprowadzenia inkasa dotyczy każdej z ww. da-
nin z osobna. Nic nie stoi na przeszkodzie zatem, aby dana rada gminy uchwaliła 
pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, jednocześnie nie przewidując 
takiej procedury dla opłat lokalnych i na odwrót. Podobnie instytucję inkasa 
należy odnosić odrębnie do każdej z opłat, tj. rada gminy może uchwalić pobór 
wyłącznie, np. opłaty targowej w drodze inkasa, jednocześnie nie ustanawiając 
inkasa dla pozostałych opłat lokalnych.
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Gminy dużą swobodę mają również w zakresie wprowadzenia inkasa jedy-
nie na części swojego terytorium, choć nie wynika to wprost z przepisów podat-
kowych. Zastosowanie znajduje w tym przypadku reguła wnioskowania praw-
niczego a maiori ad minus, czyli jeśli radzie gminy wolno ustanowić inkaso na 
całym obszarze gminy, to tym bardziej rada gminy jest władna podjąć stosowną 
uchwałę w odniesieniu do części terytorium gminy – np. jednego bądź kilku 
sołectw, czy też nawet konkretnych miejscowości1.

Wprowadzenie w danej gminie inkasa podatków i opłat lokalnych nie od-
biera podatnikowi możliwości realizacji zobowiązania podatkowego poprzez 
zapłatę należności bezpośrednio na rzecz organu podatkowego, z pominięciem 
inkasenta. Inkaso jest jedynie dodatkową możliwością wywiązania się przez 
podatnika z ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Organy podatkowe nie 
mogą ograniczać sposobów, w jaki podatnik może dokonać zapłaty podatku. 
Ograniczenie możliwości zapłaty podatku jedynie do jego poboru przez inka-
senta należy uznać za niezgodne z prawem2. 

Poborem danin publicznych w drodze inkasa zajmują się inkasenci. Zgod-
nie z art. 9 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (zwanej 
dalej: OrdPod; Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) inkasentem jest osoba fizycz-
na, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 
obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym 
terminie organowi podatkowemu.

Rada gminy nie musi uzyskiwać zgody danej osoby na to, aby była inka-
sentem3. Przez określenie uchwałą rady gminy osoby inkasenta, między gminą 
i inkasentem zostaje nawiązany stosunek administracyjno-prawny niewymaga-
jący dla swej skuteczności wyrażenia woli przez adresata normy prawa miejsco-
wego. Z treści uchwały rady gminy musi wyraźnie wynikać, kto jest inkasentem. 
W wypadku osoby fizycznej należy podać co najmniej jej imię i nazwisko, nato-
miast jeśli inkasentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej, należy posłużyć się jej nazwą4. Tylko imiennie wskazany 

1 R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Leksykon podatków i opłat lokalnych, Wol-
ters Kluwer Polska 2010, zagadnienie 227.

2 R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Leksykon…, zagadnienie 212.
3 L. Etel, Podatek od nieruchomości. Komentarz, Wolters Kluwer Polska – Lex 2012, ko-

mentarz do art. 6; Wyrok NSA z 28.02.1992 r., SA/Po 1130/91.
4 Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, 

LexisNexis 2010, s. 193.
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przez radę gminy, a więc możliwy do zidentyfikowania podmiot, nabywa status 
inkasenta i tym samym wchodzi, w określone OrdPod, obowiązki i uprawnienia. 
Inkasent nie może być abstrakcyjnym, niedookreślonym jednoznacznie podmio-
tem, ani dla organu podatkowego, ani dla podatnika5.

Obowiązek inkasenta do pobrania podatku (opłaty) i wpłacenia go we wła-
ściwym terminie na rzecz organu podatkowego wynika z przepisów dotyczących 
poszczególnych podatków (opłat), które przewidują możliwość pobierania da-
nej daniny w drodze inkasa i procedury ustanawiania podmiotów inkasentami. 
Nadanie statusu inkasenta nie wynika zatem z art. 9 OrdPod i samego faktu 
wykonywania takich czynności. Jeśli uchwała rady gminy nie przewiduje pobo-
ru daniny publicznej w drodze inkasa, to zawieranie umów przez zarząd gminy 
z podmiotami mającymi dokonywać poboru tej daniny „tak, jakby byli inkasen-
tami” jest działaniem sprzecznym z podjętą uchwałą6.

Ustanowienie inkasa, wyznaczenie inkasentów i ewentualnego wynagro-
dzenia dla nich należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, której to kompe-
tencji rada gminy nie może scedować na inny podmiot, np. na wójta (odpowied-
nio burmistrza albo prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 47 § 4a OrdPod terminem płatności pobranego podatku lub 
opłaty dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgod-
nie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba 
że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył 
termin późniejszy.

W rozdziale 2 OrdPod ustawodawca umieścił przepisy regulujące m.in. od-
powiedzialność inkasenta. Inkasent, który nie wykonał ciążących na nim obo-
wiązków wynikających z art. 9 OrdPod odpowiada całym swoim majątkiem za 
podatek pobrany a niewpłacony (art. 30 § 2 i § 3 OrdPod). Odpowiedzialność tę 
ustala się w drodze postępowania podatkowego, po przeprowadzeniu którego 
organ podatkowy (w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych będzie to od-
powiednio wójt, burmistrz bądź prezydent miasta) wydaje decyzję o odpowie-
dzialności podatkowej inkasenta, w której określa wysokość należności z tytułu 
niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku (odpowiednio opłaty) 
(art. 30 § 4 OrdPod). Inkasent nie odpowiada jednak, jeśli odrębne przepisy tak 
stanowią, bądź podatek (opłata) nie został pobrany z winy podatnika. W takiej 

5 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 22.12.2010 r., KI-411/428/10, 
Małop.2011/19/152.

6 Wyrok NSA z 16.04.2008 r., FSK 622/07, Lex nr 368585.
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sytuacji organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika (art. 
30 § 5 OrdPod). Decyzję o odpowiedzialności podatkowej inkasenta lub podat-
nika organ podatkowy może wydać także po zakończeniu roku podatkowego lub 
innego okresu rozliczeniowego (art. 30 § 6 OrdPod).

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości praw-
nej, będące inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiąz-
ków należy pobieranie podatków (opłat) oraz terminowe wpłacanie organowi 
podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi 
podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać 
w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany oso-
by wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę 
(art. 31 OrdPod).

Inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z inkasem 
podatków (opłat) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania inka-
senta. Po upływie tego terminu inkasenci obowiązani są przekazać podatni-
kom dokumenty związane z inkasem podatku (opłaty). Jeżeli przekazanie tych 
dokumentów podatnikowi jest niemożliwe, podlegają one zniszczeniu (art. 32 
OrdPod).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wyna-
grodzenie dla inkasenta z tytułu poboru podatków stanowiących dochody bu-
dżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 28 § 4 OrdPod). Podobnie jak 
w całej instytucji inkasa, mamy tu do czynienia z uprawnieniem stosownego 
organu, a nie nałożeniem na niego obowiązku. Odmiennie jednak od regulacji 
dotyczącej wynagrodzenia dla inkasentów danin stanowiących dochód budże-
tu państwa (art. 28 § 1 OrdPod), przyznanie wynagrodzenia inkasentowi danin 
stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (w praktyce odnosi się 
to obecnie wyłącznie do gmin) nie musi być uzależnione od terminowej wpłaty 
pobranych przez takiego inkasenta należności. Jeśli gmina chciałaby od tej oko-
liczności uzależnić przyznanie wynagrodzenia, to musiałaby wyraźnie zastrzec 
taki warunek w uchwale.

Wysokość wynagrodzenia dla inkasenta z tytułu wykonywanych przez nie-
go obowiązków może być ustalona w dowolny sposób. Najczęściej wynagrodze-
nie stanowi określony procent od pobranych i wpłaconych danin, jednak można 
inkasentowi przyznać stałą kwotę wynagrodzenia, bądź określić je w sposób 
mieszany (procentowo i ponadto jakaś stała kwota), bądź też wprawdzie przyznać 
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wynagrodzenie procentowe, ale zastrzec, że nie może ono być niższe lub wyższe 
od jakiejś kwoty.

W przypadku powołania większej liczby inkasentów możliwe jest ustalenie 
dla nich odmiennych zasad ustalania wynagrodzenia, co uzasadniać mogą różne 
okoliczności, jak np. rozproszenie i liczba podatników czy też prognozowana 
suma pobranych danin przez każdego z nich.

Mimo że, jak wyżej wspomniano, przyznanie wynagrodzenia inkasentom 
jest fakultatywne, to w praktyce nie spotyka się uchwał, które gratyfikacji dla 
inkasenta by nie przewidywały, gdyż jest to jedyna motywacja dla tych podmio-
tów, skłaniająca je do rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków7.  

2. Analiza wybranych uchwał rad gmin w sprawie inkasa podatków  
i opłat lokalnych

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są uchwały rad gmin w spra-
wie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa następujących gmin 
położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego: 

– Banie8, 
– Barlinek9, 
– Barwice10, 
– Bobolice11, 

7 J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnaro-
wicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer 2013, komentarz do 
art. 28 § 4.

8 Uchwała nr XIV/117/2012 Rady Gminy Banie z 30.03.2012 r. w sprawie poboru podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1043.

9 Uchwała nr XXIX/372/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z 27.09.2012 r. w sprawie 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2114.

10 Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej w Barwicach z 31.05.2012 r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wyn-
agrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1492.

11 Uchwała nr XXV/233/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z 31.01.2013 r. w sprawie ustalenia 
inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę od posiadania 
psów oraz opłatę targową i miejscową na terenie gminy Bobolice, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomor-
skiego z 2013 r., poz. 980.
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– Brojce12, 
– Czaplinek13, 
– Darłowo14, 
– Dobra15, 
– Goleniów16, 
– Gościno17, 
– Grzmiąca18, 
– Lipiany19, 
– Malechowo20, 

12 Uchwała nr XXI/103/2012 Rady Gminy Brojce z 20.11.2012 r. w sprawie poboru podat-
ków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2864.

13 Uchwała nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z 27.12.2012 r. w sprawie 
zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 
inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachod-
niopomorskiego z 2013 r., poz. 421.

14 Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Gminy Darłowo z 31.10.2012 r. w sprawie ustalenia 
stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze 
inkasa, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2620.

15 Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z 27.09.2012 r. w sprawie poboru 
podatków i opłat w drodze inkasa, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2209.

16 Uchwała nr XXIX/332/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z 27.02.2013 r. w sprawie inkasa 
podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania 
psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1487.

17 Uchwała nr XXIX/192/13 Rady Miejskiej w Gościnie z 26.04.2013 r. w sprawie poboru 
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. Poz. 2058).

18 Uchwała nr XXII/122/2012 Rady Gminy Grzmiąca z 31.10.2012 r. w sprawie poboru 
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2737.

19 Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Lipianach z 28.05.2013 r. w sprawie 
ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę 
targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, Dz.Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2393.

20 Uchwała nr XXIII/249/2012 Rady Gminy Malechowo z 30.11.2012 r. w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., 
poz. 3188. 
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– Połczyn-Zdrój21, 
– Resko22, 
– Siemyśl23, 
– Stepnica24, 
– Tychowo25, 
– Wierzchowo26 oraz 
– Wolin27.
Przed merytoryczną analizą treści ww. uchwał warto poświęcić trochę 

miejsca na uwagi dotyczące zasad techniki prawodawczej. Mianowicie, pierwsze 
co przykuwa uwagę, to duże zróżnicowanie tytułów analizowanych aktów prawa 
miejscowego, co dziwi, gdyż akty te dotyczą jednego i tego samego zagadnienia. 
W tytułach niektórych uchwał znalazły się zbędne sformułowania typu: „w spra-
wie ustalenia…”, „w sprawie zarządzenia…” itp. Drugim zarzutem pod adre-
sem większości tytułów ww. uchwał jest brak ich zwięzłości. Tytuły te są zbyt 
obszerne, co również stoi w sprzeczności z zasadami techniki prawodawczej. 
Trzecim błędem, który dotyczy niestety wszystkich przywołanych uchwał, jest 
dodawanie w ich tytułach numeracji sesji organu stanowiącego, liczby porządko-
wej danej uchwały i roku jej uchwalenia. Jest to element, którego nie przewidują 

21 Uchwała nr XXXVI/340/2013 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z 29.05.2013 r. 
w sprawie określenia inkasentów poboru opłaty uzdrowiskowej, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomor-
skiego z 2013 r., poz. 2536.

22 Uchwała nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej w Resku z 26.03.2013 r. w sprawie poboru 
w drodze inkasa należności pieniężnych oraz ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso, 
Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1583.

23 Uchwała nr 186/XXXV/13 Rady Gminy Siemyśl z 4.06.2013 r. w sprawie inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2538.

24 Uchwała nr XVII/172/12 Rady Gminy Stepnica z 26.11.2012 r. w sprawie inkasa podat-
ków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 
i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2962.

25 Uchwała nr XXIV/201/13 Rady Miejskiej w Tychowie z 24.04.2013 r. w sprawie 
zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2046.

26 Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Wierzchowo z 30.10.2012 r. w sprawie poboru 
niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2716.

27 Uchwała nr XLII/487/13 Rady Miejskiej w Wolinie z 29.05.2013 r. w sprawie zarządzenia 
poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wyn-
agrodzeń za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2391.
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zasady techniki prawodawczej, a w zakresie roku wydania jest to wręcz powiele-
nie informacji28. Błędem jest również konstrukcja typu „uchwała Rady Miejskiej 
w Goleniowie”. Prawidłowa konstrukcja to „uchwała Rady Miejskiej Golenio-
wa”.  Pominąwszy jednak te dwie ostatnie kwestie, wydaje się, że najlepiej z za-
tytułowaniem uchwały poradzili sobie radni gminy Dobra („uchwała w sprawie 
poboru podatków i opłat w drodze inkasa”).

Spore rozbieżności występują niestety również przy przytaczaniu podsta-
wy prawnej uchwały w sprawie inkasa. Wprawdzie błędne przytoczenie podsta-
wy prawnej, przy założeniu, że taka podstawa faktycznie istnieje, co do zasady 
nie jest istotnym naruszeniem prawa, które mogłoby skutkować nieważnością 
uchwały zgodnie z art. 91 Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594), ale w ocenie autora jest to na tyle ważny element jej 
treści, że organy stanowiące gminy powinny dołożyć szczególnych starań, aby 
był prawidłowo formułowany. W opinii autora prawidłowe przytoczenie podsta-
wy prawnej uchwały w sprawie inkasa powinno brzmieć: 

a) w zakresie podatku od nieruchomości: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
8 Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.) w zw. 
z art. 6 ust. 12 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz.U.)”;

b) w zakresie opłat lokalnych: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy 
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.) w zw. z art. 19 
pkt 2 Ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U.)”.

Analiza zakresu przedmiotowego badanych uchwał wykazała, że dzie-
więtnaście z dwudziestu dotyczy inkasa podatku od nieruchomości. Pod tym 
względem wyróżnia się uchwała rady miejskiej Połczyna-Zdroju, która reguluje 
jedynie opłatę uzdrowiskową. Zresztą czyni to w sposób bardzo pobieżny, gdyż 
nawet zagadnienie wynagrodzenia dla inkasentów wydziela do regulacji w od-
rębnej uchwale, co wydaje się zabiegiem nie do końca prawidłowym. Spośród 
tych dziewiętnastu uchwał, siedem reguluje wyłącznie inkaso podatku od nieru-
chomości (Banie, Barwice, Czaplinek, Darłowo, Gościno, Grzmiąca i Malecho-
wo), natomiast w pozostałych dwunastu uchwałach ustanawia się także inkaso 
niektórych opłat lokalnych. Najbardziej kompleksowy charakter mają uchwa-
ły podjęte przez rady gmin Bobolic i Wolina, gdyż ustanawiają inkaso opłaty 

28 Por. § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej”, Dz.U. nr 100, poz. 908.  
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targowej, miejscowej i od posiadania psów (oraz oczywiście podatku od nieru-
chomości). Najczęściej jednak ustanawia się inkaso wyłącznie opłaty targowej, 
rzadziej opłaty targowej i opłaty od posiadania psów. Wyjątkiem jest uchwała 
rady miejskiej Barlinka, która obok inkasa podatku od nieruchomości ustana-
wia jedynie inkaso opłaty od posiadania psów. Ponadto w niektórych uchwałach, 
np. w uchwale rady miejskiej Goleniowa ograniczono inkaso wyłącznie do po-
datków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ze wzglę-
du na zakres przedmiotowy, na uwagę zasługuje również uchwała rady gminy 
Darłowa, w której zagadnienie inkasa połączono z uchwałą w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości, co akurat należy pochwalić, gdyż w ten sposób uzy-
skuje się jeden akt prawa miejscowego, który w sposób pełny reguluje wszystkie 
zagadnienia dotyczące tego podatku, leżące we władaniu gminy.

Istotnym elementem wszystkich badanych uchwał powinno być precyzyjne 
określenie podmiotów pełniących obowiązki inkasentów. Niestety nie wszystkie 
uchwały sprostały temu warunkowi. Uchwały rad gmin Banie, Goleniów i Step-
nicy ograniczają się jedynie do generalnego wskazania sołtysów sołectw z ob-
szaru tych gmin jako inkasentów – bez imiennego ich wymienienia, co w opi-
nii autora jest poważną nieprawidłowością, prowadzącą wręcz do faktycznej 
niemożliwości wykonania uchwały. Radni gminy Darłowo poszli jeszcze dalej 
i kwestię wyznaczenia inkasentów przekazali do regulacji w odrębnej uchwa-
le, co również nie wydaje się być zabiegiem prawidłowym, a już na pewno nie 
sprzyja wygodnemu korzystaniu z tych przepisów. Ogólna konkluzja z analizy 
tego zagadnienia jest taka, że na inkasentów podatku od nieruchomości wyzna-
cza się przeważnie imiennie osoby pełniące funkcję sołtysów. W przypadku 
opłat lokalnych trudno o jakąś generalną zasadę, gdyż w tym zakresie rozwią-
zania są zróżnicowane. Zdarza się, że w uchwale zawarte są osobne katalogi 
inkasentów dla każdej daniny publicznej.  

Budzącą zastrzeżenia autora regulacją dotyczącą osoby inkasenta jest poja-
wiające się w uchwale rady miejskiej Dobrej automatyczne ustanie umocowania 
inkasenta do wykonywania czynności inkasa z chwilą utraty stanowiska soł-
tysa przez danego inkasenta. W opinii autora jest to bezprawne rozwiązanie, 
a przy okazji negatywnie wpływa na przejrzystość całej regulacji. Prawidłowo, 
chcąc dokonać zmian w zakresie osób uprawnionych do pobierania podatków 
i opłat lokalnych w drodze inkasa, należałoby uchwalić nową uchwałę w tej spra-
wie, w której pojawiłby się zaktualizowany katalog inkasentów. Niejako ścisłe 
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powiązanie funkcji inkasenta z jakimiś innymi wykonywanymi przez inkasenta 
obowiązkami nie znajduje poparcia w przepisach. 

Zdaniem autora największa jednak wadliwość regulacji w zakresie inkasen-
tów występuje w uchwale rady gminy Grzmiąca, w której owszem – powołuje 
się inkasentów imiennie, ale ponadto przewiduje się możliwość podpisywania 
umów cywilnoprawnych w sprawie inkasa z innymi osobami. Jest to praktyka 
stojąca w jawnej sprzeczności z przepisami regulującymi sposób ustanawiania 
inkasentów, które to przepisy przewidują wyłącznie jedną procedurę – ustano-
wienie inkasenta bezpośrednio w drodze uchwały rady gminy. W tym przypad-
ku podatnik nie ma już zupełnie jasności co do podmiotów będących inkasenta-
mi na terenie zamieszkiwanej przez tego podatnika gminie.

Przechodząc do zagadnienia wynagrodzenia inkasentów należy stwierdzić, 
że wszystkie gminy przyznały wynagrodzenia inkasentom za pobór danin pu-
blicznych na ich rzecz, pomimo, jak już wcześniej wspomniano, braku takiego 
obowiązku po stronie gminy. We wszystkich uchwałach wynagrodzenie zostało 
określone jako procent pobranej przez inkasenta daniny publicznej, z drobnym 
odstępstwem w gminie Banie, gdzie ustanowiono dodatkowo minimalną kwotę 
wynagrodzenia (350 zł za każdą ratę), gdyby wartość procentowego wynagro-
dzenia okazała się niższa. Wysokość wynagrodzenia w poszczególnych gminach 
jest zróżnicowana, nawet wewnętrznie i w przypadku inkasa podatku od nieru-
chomości mieści się w od 5% w niektórych sołectwach gminy Stepnica do 16% 
w niektórych sołectwach gminy Barlinek, przy czym najczęściej wynagrodzenie 
to kształtuje się na poziomie 8–10%. Procentowe wartości wynagrodzenia za 
inkaso opłat lokalnych są przeważnie wyższe i w badanych uchwałach sięgnęły 
nawet 30% (wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w gminie Wierzchowo).

Na krytyczną uwagę w zakresie określania wynagrodzenia za inkaso w opi-
nii autora zasłużyli radni gminy Bobolice, którzy zagadnienie wynagrodzenia 
za inkaso opłat lokalnych wyłączyli do regulacji w odrębnej uchwale. Jest to 
niczym nieuzasadnione mnożenie aktów prawa miejscowego.

Problematyczna w zakresie wynagrodzenia za inkaso jest konstrukcja 
uchwały rady miejskiej Lipian. Paragraf 3 odnośnej uchwały stanowi wprost, że: 
„ustala się prowizję za dokonywanie inkasa podatku w wysokości 8% zebranych 
należności”. W przepisie tym mowa jedynie o wynagrodzeniu za inkaso podatku 
(od nieruchomości). Pomimo tego w dalszej części tej uchwały (§ 4 lit. b) wyzna-
czono dwóch inkasentów opłaty targowej. Powstaje wątpliwość, czy im również 
przysługuje wynagrodzenie za wypełnianie obowiązków inkasenta. Literalne 
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brzmienie tej uchwały każe sądzić, że nie. W praktyce jednak byłby to jedyny 
przypadek, na dwadzieścia analizowanych uchwał, kiedy inkasent pozostawałby 
bez wynagrodzenia, co z kolei pozwalałoby podejrzewać, że do tekstu uchwały 
wkradła się nieścisłość językowa. Jest to tym bardziej możliwe, że ogólnie rzecz 
biorąc redakcja aktów prawa miejscowego stoi niestety niejednokrotnie na jesz-
cze niższym poziomie niż redakcja ustaw i rozporządzeń.

Na uwagę zasługuje uzależnienie przez niektóre gminy (np. Bobolice, Go-
ścino, Tychowo) przyznania wynagrodzenia inkasentowi od dokonania przez 
niego terminowej wpłaty pobranych należności. W pozostałych przypadkach, 
w myśl przepisów ustawowych, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie 
(w określonej uchwałą wysokości) bez względu na terminowość wykonywania 
przez niego obowiązków.

W czternastu analizowanych uchwałach nie dokonano modyfikacji w za-
kresie obowiązującego inkasenta terminu dokonywania wpłat pobranych od po-
datników należności, czyli tym samym w gminach tych termin wpłaty upływa 
z końcem następnego dnia po dniu, w którym podatnikowi upływa termin na 
zapłatę podatku (opłaty). Należy więc podkreślić, że zgodnie z przytaczanym już 
wcześniej art. 47 § 4a OrdPod modyfikacja ta może polegać wyłącznie na wy-
dłużeniu tego terminu. W tym kontekście regulacje w pięciu uchwałach należy 
uznać za dopuszczalne, gdyż wydłużają one inkasentom termin wpłaty przeważ-
nie o jeden, dwa dni w stosunku do terminu określonego w ustawie, za wyjąt-
kiem gminy Wolin, gdzie termin ten wydłużono nawet o 6 dni. Z kolei wątpliwa 
jest regulacja w tym zakresie uchwalona przez radę miejską Barlinka. Zgodnie 
z § 3 ust. 1 odnośnej uchwały: „pobrany podatek inkasenci powinni wpłacić 
do kasy Urzędu Miejskiego w Barlinku w terminie 3 dni od daty pobrania”. 
W praktyce przepis ten może stanowić znaczne skrócenie terminu do dokonania 
wpłaty pobranej należności przez inkasenta, a jedynie w skrajnym przypadku 
oznaczać wydłużenie tego terminu o trzy dni. Stąd też należałoby uznać ten 
przepis albo za w całości nieważny, jako niezgodny z ustawą, albo interpretować 
go tylko w ten sposób, że ma on zastosowanie jedynie w przypadku, gdy termin 
ustanowiony przez niego byłby dłuższy niż termin ustawowy, w innym razie 
miałby zastosowanie termin ustawowy.

Wyżej przeanalizowane zagadnienia stanowią wszystkie istotne elemen-
ty, które powinny znaleźć się w każdej uchwale w sprawie inkasa i niektóre 
analizowane uchwały do tych elementów się ograniczają, z czego autor abso-
lutnie nie czyni zarzutu, wręcz przeciwnie – dzięki temu uchwały te są krótkie, 
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acz treściwe. W części uchwał jednak zawarto dodatkowe przepisy, regulujące 
np. termin wypłaty wynagrodzenia należnego inkasentom, zakaz samodzielne-
go potrącania wynagrodzenia przez inkasentów, czy też wzmianka na temat tego 
co już wskazywano, a mianowicie, że wprowadzenie poboru w drodze inkasa 
nie wyklucza zapłaty podatku bezpośrednio na rzecz organu podatkowego.

W większości badanych uchwał znajdują się ponadto przepisy, które w opi-
nii autora nie powinny się w tych uchwałach znaleźć, głównie ze względu na 
to, że powielają one regulacje ustawowe, jak np. art. 30 § 3 OrdPod (dotyczący 
odpowiedzialności inkasenta całym swoim majątkiem za należności pobrane 
a niewpłacone).

Podsumowanie

Na podstawie przeanalizowanych uchwał w sprawie inkasa podatków 
i opłat lokalnych autor  wysnuł wniosek, że jest to stosunkowo chętnie wyko-
rzystywana przez gminy instytucja prawa podatkowego. Co do praktycznego 
wdrożenia inkasa na obszarze poszczególnych gmin można mieć większe bądź 
mniejsze zastrzeżenia, jednak ogólnie uchwały te zredagowane są w sposób czy-
telny, obejmują wszystkie istotne elementy z punktu widzenia ustawowych wy-
magań oraz nie są przeładowane zbędnymi przepisami.

cOLLectiON OF tAXeS AND LOcAL FeeS BY tAX cOLLectORS 
ON eXAMPLe SeLecteD GMiNAS OF WeSt POMeRANiA PROViNce

Summary

The subject of this paper is a collection (inkaso) of taxes and local fees. The author 
based on the Polish legislation described this institution briefly from the theoretical side. 
The author analysed twenty resolutions of district councils on the collection (inkaso). 
The analysis allowed to express a few motions about the collection (inkaso), as well as 
the remuneration for tax collectors:

– the collection (inkaso) is being established above all for the real estate tax, 
– village administrators (soltyses) are most often chosen to tax collectors,
– tax collectors receive the remuneration,
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– the remuneration for tax collectors amounts to 5–10% of the collected tax,
– district councils rarely change the date of payments of taxes taken by tax collec-

tors. 
Furthermore the author wrote a few remarks about departures from principles of 

legislative techniques at editing analysed resolutions. 

Translated by Paweł Mańczyk
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