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UCHWAŁA NR XIX/93/15
RADY GMINY CHOCZEWO
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Choczewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust 8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Choczewo pobór podatków rolnego,
leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów gminy Choczewo.
§ 3. Pobór podatku w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio na
właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy Choczewo.
§ 4. 1. Inkasenci pobierają należności z tytułu podatków wymierzanych przez Gminę Choczewo od dnia
poboru druków kwitariuszy z Urzędu Gminy Choczewo do dnia terminu płatności podatków włącznie; jeżeli
dzień ten przypada na dzień wolny od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym dniu włącznie.
2. Inkasenci mają obowiązek wydania pokwitowania każdej wpłacającej osobie.
§ 5. Inkasenci rozliczają się i wpłacają pobrane podatki na rachunek budżetu gminy w ciągu 3 dni
roboczych po dniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§ 6. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso.
2. Ustala się prowizję za inkaso podatków w wysokości iloczynu stawki prowizji i sumy zebranych
podatków przez sołtysa, terminowo wpłaconych na rachunek budżetu Gminy Choczewo.
3. Stawki prowizji za inkaso podatków zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały.
4. Kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnych złotych.
5. Wypłata wynagrodzenia za inkaso dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany przez inkasenta.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Choczewo
z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bronisław Nowak
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/93/15
Rady Gminy Choczewo
z dnia 13 listopada 2015 r.
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sołectwo
Borkowo
Ciekocino
Choczewo
Gościęcino
Kierzkowo
Kopalino
Sasino
Słajkowo
Słajszewo
Starbienino
Zwartówko
Choczewko
Jackowo
Łętowo

Stawka prowizji
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

