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UCHWAŁA NR 116/2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 czerwca 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 561. ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 506.),
po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr VII.40.2019
Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku
rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
- Nieważność § 4 badanej uchwały o treści cyt. ”Terminem rozliczania dla inkasentów jest następny
dzień po terminie płatności. Jeśli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,
za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu” - z powodu
istotnego naruszenia art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1892 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.);
- Nieważność w części § 8 badanej uchwały o treści cyt. ”z mocą obowiązującą od dnia 24 kwietnia
2019 r.” – z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. 2017,
poz. 1523. ze zm.).
Uzasadnienie
Na sesji dnia 20 maja 2019 r. Rada Gminy Bogdaniec podjęła uchwałę Nr VII.40.2019 w sprawie poboru od
osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, ustalenia
inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze dnia 28 maja 2019 r. i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym.
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, co następuje:
W § 4 badanej uchwały Rada Gminy Bogdaniec wskazała, że cyt. ”Terminem rozliczania dla inkasentów
jest następny dzień po terminie płatności. Jeśli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,
za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu”. Powyższa regulacja
w ocenie Kolegium Izby narusza w sposób istotny art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem rada gminy może zarządzać pobór podatku
rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
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§ 4. badanej uchwały narusza również w sposób istotny w ocenie Kolegium Izby art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.). Zgodnie z tym
przepisem rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. Powyższa regulacja narusza
również zdaniem Kolegium Izby w sposób istotny art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem rada gminy, w drodze uchwały, może
zarządzić pobór podatku leśnego od osób wymienionych w ust. 2 w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów
i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. W świetle powołanych wyżej przepisów ustaw podatkowych
rada gminy nie ma kompetencji do wychodzenia poza zakres udzielonego upoważnienia ustawowego.
Nie ma zatem kompetencji do regulowania terminu rozliczania dla inkasentów poszczególnych podatków
lokalnych.
W ocenie Kolegium Izby powyższa regulacja narusza również art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami rada
gminy, może ustalać wynagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących
dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa. Stosownie do art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim
dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ
stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. Powołane wyżej
przepisy również nie uprawniają Rady Gminy Bogdaniec do określenia w uchwale terminu rozliczenia dla
inkasentów podatków rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. W świetle orzecznictwa sądów
administracyjnych vide wyrok NSA z dnia 11 września 2012 (sygn. II OSK 1818/12) Naczelny Sąd
Administracyjny wskazał, ze cyt. ”zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego
prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
rozporządzenia. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są także akty prawa miejscowego obowiązujące
na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Art. 94 Konstytucji przewiduje zaś, iż organy samorządu
terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych
w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady
i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa”. Zatem akty prawa miejscowego, do kategorii
których należy badana uchwała mogą być podejmowane przez organy stanowiące j.s.t. jedynie na podstawie
i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.
Kolegium Izby stwierdziło również, że § 8 badanej uchwały o treści cyt. ”z mocą obowiązującą od dnia
24 kwietnia 2019 r.” – w sposób istotny narusza art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1523. ze zm.).
Przedmiotowa uchwała będąca przedmiotem postępowania nadzorczego, jak wskazano wyżej jest aktem
prawa miejscowego, stanowionym przez Radę Gminy, wobec czego do tej uchwały stosuje się zasady i tryb
ogłaszania aktów prawa miejscowego określone w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Rada Gminy w Bogdańcu, określając klauzulę jej wejścia w życie, postanowiła, że „Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą
obowiązującą od dnia 24 kwietnia 2019 r.”
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 29 maja 2019 r. pod
poz. 1533.
Postanowienie § 8 badanej uchwały w zakresie sformułowania cyt. ”z mocą obowiązującą od dnia
24 kwietnia 2019 r.” – w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze – narusza
w istotny sposób art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
na podstawie którego akty normatywne zawierające przepisy powszechne obowiązujące, ogłaszane
w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt
normatywny określi termin dłuższy. Jest to zasada, od której wyjątek stanowi art. 4 ust. 2 ww. ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zgodnie z którym w uzasadnionych
przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż
czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego
i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być
dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
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Zgodnie z dyspozycją art. 5 tej ustawy przepisy art. 4 nie wyłączają również możliwości nadania aktowi
normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie. Badana uchwała, będąc aktem prawa miejscowego, została podjęta 20 maja 2019 r. i akt
ten został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 29 maja 2019 r., pod pozycją
1533, natomiast w klauzuli wejścia w życie określono nieprawidłowy termin wejścia w życie – od dnia
24 kwietnia 2019 r.
W ww. uchwale termin jej wejścia w życie należało określić zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, z którego wynika, że uchwała zawierająca przepisy
powszechnie obowiązujące może wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku
urzędowym czyli najwcześniej piętnastego dnia od dnia jej ogłoszenia w ww. dzienniku urzędowym.
W ocenie Kolegium Izby takie postanowienie o wejściu w życie badanej uchwały, opisane powyżej, narusza
w sposób istotny art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych. Wskazać przy tym należy, że w zakresie analizowanej uchwały nie zachodzą przesłanki określone
w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, ponieważ nie występuje tu uzasadniony przypadek, w wyniku, którego badana
uchwała musiałaby wejść w życie w terminie krótszym niż 14 dni, jak również brak przesłanek by stwierdzić,
że ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie tego aktu prawa miejscowego.
Ponadto Kolegium Izby wskazuje, iż cytowany na wstępie art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych dopuszcza możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy
obowiązującej, ale wyłącznie jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie.
Zapisem § 8 badanej uchwały o terminie wejścia w życie uchwały z dniem 24 kwietnia 2019 r. Rada Gminy
Bogdaniec naruszyła zasady demokratycznego państwa prawa. Pryncypialną przesłanką możliwości nadania
mocy wstecznej obowiązywania aktu prawa miejscowego może być wyłącznie przyznanie praw, natomiast
należy wykluczyć możliwość zastosowania tej normy prawa do nakładania obowiązków (vide: wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2010 r. sygn.. akt. II FSK 1272/09 – LEX nr 745594).
Zatem nie można zobowiązywać podatników podatków lokalnych do dokonywania wpłaty podatków dla
inkasentów wskazanych w uchwale z dnia 20 maja, która została ogłoszona w dniu 29 maja z mocą wsteczną
od 24 kwietnia, w której to dacie osoby te nie były określone jako inkasenci podatków rolnego, leśnego i od
nieruchomości przez Radę Gminy w Bogdańcu na podstawie upoważnień ustawowych. W praktyce nadanie
aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej sprowadza się do przypadku, gdy akt ten zawiera
regulacje bardziej korzystne dla jego adresatów lub przyznaje im prawa, których wcześniej nie posiadali (vide:
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2010 r. sygn. II OSK 1475/10).
Odwołując się do poglądu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawionego w wyroku z dnia
14 czerwca 2011 r. sygn. akt II GSK 632/10, w przypadku konstruowania postanowień dotyczących klauzuli
wejścia w życie aktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych – w sposób naruszający te przepisy – „organ nadzoru powinien (…) pozbawić mocy
obowiązywania wadliwie skonstruowany (…) przepis. Brak stosownej w tym zakresie regulacji zostałby
niejako zastąpiony treścią art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych”. Artykuł 4 powołanej wyżej ustawy stanowi, w ocenie NSA, normę powszechnie obowiązującą i ma
zastosowanie zarówno w przypadku, gdy dany akt nie zawiera postanowień odnoszących się do wejścia
w życie danego aktu, jak też wówczas, gdy wskazuje on termin wejścia w życie w sposób nieprawidłowy.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło
jak w sentencji uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze przysługuje prawo
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem
tutejszego Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

