
    
UCHWAŁA Nr XXXIV/234/2008         

Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku

w  sprawie:  zmiany  uchwały  zarządzającej  pobór  opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa,  wyznaczenia 
inkasenta i określenia  stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso. 

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt. 8 ustawy z  dnia  8  marca  1990r o samorządzie gminnym (tekst  jednolity:  
Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 8 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada  2006r  o  opłacie 
skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za 
inkaso zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie: 
„Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 4% pobranej i wpłaconej kwoty opłaty skarbowej”. 

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym Dzienniku.   
3. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.
                                                 



Uzasadnienie do projektu uchwały.

Zgodnie  z  wprowadzoną  od  1  stycznia  2007r  zmianą  do  ustawy  o  opłacie  skarbowej,  brak  jest 
możliwości zapłaty opłaty skarbowej znakami tej opłaty, przy pozostawieniu jako wyłącznych sposobów zapłaty 
opłaty skarbowej  gotówką w kasie  organu podatkowego lub  w formie  bezgotówkowej  na  rachunek  urzędu 
gminy. Ustawa wprowadziła również możliwość pobierania tej daniny w drodze inkasa. Powyższe rozwiązanie 
umożliwia dokonanie zapłaty opłaty skarbowej w miejscu, gdzie załatwiana jest indywidualna sprawa z zakresu 
administracji  podlegającej  tej  opłacie,  jak  również  ograniczenie  dodatkowych  kosztów  związanych  z 
dokonywaniem wpłat w formie bezgotówkowej.  

Mając  na  uwadze  ilość  załatwianych  spraw  z  zakresu  działania  Urzędu  Skarbowego  w  Brzesku 
podlegających  opłacie  skarbowej,  Rada  Miejska  w  Brzesku  uchwałą  Nr  IV/24/2007  z  dnia  31.01.2007r 
wyznaczyła na inkasenta opłaty skarbowej Panią Magdalenę Klimek zamieszkałą w Mokrzyskach ul. Wiślana 
253,  zatrudnioną  w „Księgarni  Podatnika”,  mieszczącej  się  w  sąsiedztwie  budynku Urzędu Skarbowego w 
Brzesku. Stawka prowizyjnego wynagradzania za inkaso opłaty skarbowej została ustalona w wysokości 5%, 
czyli na poziomie  prowizji za dystrybucję znaków opłaty skarbowej w 2006r.  

W dniu 26.08.2008r Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku, zgodnie z zaleceniem Dyrektora Izby 
Skarbowej w Krakowie, zwróciła się z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa w siedzibie Tam. Urzędu i wyznaczenie na inkasentów pracowników Tam. Urzędu. 
Jednocześnie zaproponowana została stawka prowizyjnego wynagrodzenia w wysokości  4% pobranej  opłaty 
skarbowej, na  

Pani Magdalena Klimek wyraziła zgodę na pełnienie nadal funkcji inkasenta przy obniżonej stawce 
prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso tj. w wysokości 4%. 

Na  podstawie  danych  dotyczących  wysokości  pobranej  opłaty  skarbowej  przez  Panią  Magdalenę 
Klimek w miesiącach VIII – XII 2007r oraz w miesiącach I-VII 2008r tj. przez okres 12 miesięcy, koszt dla 
budżetu gminy z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej w 2009r wyniesie:
przy stawce 5% - 23.000,00 zł
przy stawce 4% - 18.400,00 zł
----------------------------------------
 różnica             =  4.600,00 zł. 

Nadmienić należy, iż dotychczas brak było negatywnych opinii ze strony petentów Urzędu Skarbowego 
na temat obecnego rozwiązania sposobu dokonywania wpłat opłaty skarbowej, niejednokrotnie dogodniejszego 
dla  nich,  z  uwagi  na  ilość  petentów  obsługiwanych  przez  kasjerów  Urzędu  Skarbowego  w  okresach 
dokonywanych  zwrotów  nadpłat  podatku  dochodowego.  Pani  Magdalena  Klimek  prawidłowo  i  sumiennie 
wypełnia obowiązki inkasenta. 

Dlatego też proponuje się nie dokonywać zmiany inkasenta. Mając jednakże na uwadze konieczność 
redukcji wydatków, proponuje się obniżyć wysokość prowizyjnego wynagradzania za inkaso do 4% pobranej i 
wpłaconej kwoty opłaty skarbowej.   

Brzesko, dnia 2008-10-28

 

 

                                           
   

 


