
w sprawie zatwierdzenia dowodów wpłat do poboru przez inkasentów 
podatków i opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 
oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708 z późn. zm.) oraz § 30.1 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie 
ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112 poz.761) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się na terenie gminy Lichnowy dowody wpłat do poboru przez inkasentów podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od posiadania 
psów oraz opłaty targowej w postaci pokwitowań na blankietach z kwitariuszy 
przychodowych K-103.

§2
Dla każdego rodzaju podatku wypełnia się oddzielne pokwitowanie wpłaty, co najmniej w dwóch 
egzemplarzach. Na łączne zobowiązanie pieniężne wypełnia się jedno pokwitowanie wpłaty. 
Oryginał pokwitowania wpłaty otrzymuje wpłacający, a kopia pokwitowania pozostaje 
w kwitariuszu przychodowym.

§3
Kwitariusze przychodowe K — 103 stanowią druk ścisłego zarachowania i podlegają 
zaewidencjonowaniu w księdze druków ścisłego zarachowania. Wzór kwitariusza stanowi załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4
Inkasenci podatków są zobowiązani do pobierania za pokwitowaniem i do rozliczania się 
z pobranych dowodów wpłat do 15 grudnia każdego roku.

§ 5
Zainkasowaną gotówkę inkasent wpłaca na rachunek bankowy urzędu w dniu następnym, 
po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić, 
tj. 16 marca, 16 maja, 16 września i 16 listopada

§6
Traci moc Uchwała Nr 3/97 Zarządu Gminy w Lichnowach z dnia 27 lutego 1997r. w sprawie 
zatwierdzenia dowodów wpłat do poboru przez inkasentów podatku od nieruchomości i podatku 
rolnego.

§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2007r.
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U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie zatwierdzenia dowodów wpłat do poboru 
podatków i opłat lokalnych

Proponuje się wprowadzić dowody wpłat w postaci pokwitowań na blankietach 
z kwitariuszy przychodowych K-103 (wzór w załączeniu) do poboru przez inkasentów podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od posiadania psów 
oraz opłaty targowej na terenie gminy Lichnowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad 
rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego dowodem pobrania 
przez inkasenta wpłaty podatku jest pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego.

Wobec powyższego zasadne jest wprowadzenie tego rodzaju dowodów.




