Uchwała Nr LXX/663/2014
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 9 września 2014 r.
w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta
Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się podmioty określone w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Na pobraną opłatę skarbową inkasenci wydają dowody wpłat stosowane do
dokumentowania wpłat w obrocie gotówkowym u inkasenta.
2. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej opłaty skarbowej na wskazany
rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza lub do kasy podatkowej Urzędu Miasta
Nowego Sącza.
3. Szczegółowe zasady dokonywania wpłat, o których mowa w pkt. 2 określone są
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy pobranych i terminowo
przekazanych kwot opłaty, za wyjątkiem podmiotu wyznaczonego w punkcie nr 4 załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zasady dokonywania wypłat wynagrodzenia dla inkasentów określone są
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/58/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007 r.,
w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXX/663/2014
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 9 września 2014 r.

Wykaz inkasentów opłaty skarbowej:

1. Łącki Bank Spółdzielczy
33-390 Łącko 814
2. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 136
33-300 Nowy Sącz
4. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
ul. Gorzkowska 30
33-300 Nowy Sącz
5. Izba Celna w Krakowie
Al. Krasińskiego 11b
Urząd Celny w Nowym Sączu
Al. Piłsudskiego 50
33-300 Nowy Sącz
Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXX/663/2014
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 9 września 2014 r.

ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI INKASENTA
OPŁATY SKARBOWEJ ORAZ WYNAGRADZANIA ZA INKASO

§ 1. Podstawa prawna działania:
1) art. 9 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 749 z późn. zm.);
2) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1282 z późn. zm.).
§ 2. Inkasent przyjmuje do wykonania następujące czynności:
1. Pobór opłaty skarbowej.
2. Wystawianie dowodów wpłaty na pobraną opłatę skarbową na drukach ścisłego
zarachowania, stosowanych do dokumentowania wpłat w obrocie gotówkowym
u Inkasenta.
3. Przekazywanie wpłat z tytułu pobranej opłaty skarbowej na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Nowego Sącza lub do kasy Urzędu Miasta Nowego Sącza w terminie
do 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano inkasa.
4. Pobraną opłatę skarbową za okres od 1 grudnia do 20 grudnia danego roku
kalendarzowego należy przekazać najpóźniej do 31 grudnia, a jeżeli ostatni dzień
grudnia wypada w dzień wolny od pracy, do ostatniego roboczego dnia grudnia.
5. Opłatę skarbową za okres od 21 grudnia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego
należy przekazać do 10 stycznia roku następnego.
§ 3. Inkasent wraz z wpłatą pobranych kwot opłaty skarbowej, po zakończeniu miesiąca
w terminach określonych w § 2. pkt. 3, 4 i 5, przesyła do Urzędu Miasta Nowego Sącza
zbiorcze zestawienie wpłat.
Zestawienie powinno zawierać:
• łączną kwotę pobranej opłaty,
• numery graniczne od-do wystawionych druków ścisłego zarachowania, o których
mowa w § 2. pkt. 2 załącznika Nr 2 do uchwały, z podaniem łącznej kwoty pobranych
i przekazywanych opłat za dany miesiąc kalendarzowy.
§ 4. 1. Inkasent:
• Łącki Bank Spółdzielczy, 33-390 Łącko 184,
• Izba Celna w Krakowie, 31-111 Kraków, Al. Krasińskiego 11 b,
• Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33,
• Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego
136
otrzyma wynagrodzenie za inkaso na podstawie wystawionej noty księgowej obciążającej
Urząd Miasta Nowego Sącza w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 1 uchwały.

2. Wynagrodzenie określone w punkcie 1 będzie płatne w terminie 7 dni od daty
otrzymania noty na wskazany przez Inkasenta rachunek bankowy.
§ 5. Zmiany w niniejszym załączniku do uchwały dokonywane są w trybie właściwym dla
zmiany uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

