Oświadczenie złożone
przez senatora Leszka Piechotę
na 12. posiedzeniu Senatu
w dniu 10 marca 2016 r.
Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z docierającymi do mnie wątpliwościami samorządów dotyczącymi wykładni art. 15 ust. 1
znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie opisanej poniżej kwestii.
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem powołanego przepisu „opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach”.
W następstwie dokonanej nowelizacji art. 15 nadano nowe brzmienie, dodając w ust. 1 zdanie: „Rada
gminy może wprowadzić opłatę targową”.
W związku z tym pojawiają się wątpliwości interpretacyjne. Czy w aktualnym stanie prawnym opłata targowa na terenie gminy może być pobierana jedynie wówczas, gdy rada gminy wyrazi taką wolę w drodze
nowej uchwały, zaś uchwały dotyczące tej opłaty, podejmowane w latach wcześniejszych, wygasły z mocy
prawa z dniem 31 grudnia 2015 r. (a zatem, o ile nie zostanie podjęta nowa uchwała, od 1 stycznia 2016 r.
brak jest podstaw do jej pobierania), czy też rada gminy powinna podjąć uchwałę, na podstawie której uchylona zostanie podjęta wcześniej (przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy) uchwała w sprawie opłaty
targowej?
W ścisłej korelacji z przedstawioną kwestią pozostaje problematyka podjętych wcześniej uchwał rad gmin
(na podstawie art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) dotyczących określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek (pkt 1), a także możliwości zarządzenia poboru w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (pkt 2). Czy w związku z powołaną na
wstępie nowelizacją podjęte w tych sprawach uchwały nadal obowiązują, czy też konieczne jest podjęcie
nowych uchwał?
Szanowny Panie Ministrze, mając na względzie wskazane okoliczności, zwracam się do Pana z prośbą
o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.
Leszek Piechota

