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WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstawowych instytu-
cji prawa podatkowego stosowanych w gminach. Akcent został poło-
żony na te zagadnienia, które związane są z wymiarem i poborem po-
datków i opłat lokalnych. Poza przedmiotem analizy zostały kwestie 
dotyczące m.in. problematyki stanowienia lokalnego prawa podatkowe-
go w gminach. 

Po przedstawieniu ogólnych zagadnień dotyczących przedmioto-
wej materii, opisano konstrukcję podatków i opłat lokalnych funkcjo-
nujących w Polsce. Dokonano tego w podziale tych świadczeń na dwie 
kategorie. Do pierwszej z nich zaliczono należności stanowiące dochód 
gmin, które są realizowane przez gminne organy podatkowe. W skład 
drugiej grupy wchodzą podatki zasilające budżety najniższego szczeb-
la samorządu terytorialnego, realizowane przez naczelników urzędów 
skarbowych. Zwrócić bowiem należy uwagę, że gmina wciąż realizu-
je jedynie część własnych dochodów podatkowych. Wykorzystuje przy 
tym gminne organy podatkowe, którymi są wójtowie, burmistrzowie 
(prezydenci miast). 

Uzupełnieniem tych rozważań są, przedstawione w dwóch kolej-
nych rozdziałach niniejszej pracy, regulacje zawarte w Ordynacji po-
datkowej. Opisano w pierwszej kolejności regulacje prawa material-
nego, a potem zagadnienia procedury podatkowej. Zaprezentowane 
instytucje mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania podatków 
i opłat lokalnych. Pominięto zagadnienia, które nie mają praktyczne-
go zastosowania przy realizacji tych świadczeń, lub które są wykorzy-
stane sporadyczne. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęco-
ny gminie jako podmiotowi legitymowanemu do wniesienia skargi do 
sądu administracyjnego na decyzję wydaną w postępowaniu podatko-
wym. Zagadnienie to budzi wątpliwości prawne. Uprawnienie to po-
winno jednak niewątpliwie przysługiwać temu podmiotowi, który 
powinien mieć możliwość zaskarżenia do sądu orzeczenia samorządo-
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wego kolegium odwoławczego rozstrzygające o interesach finansowych 
tego podmiotu. 

Gmina jest podmiotem, który występuje także jako dłużnik w sto-
sunkach prawnopodatkowych, będąc podatnikiem. Pełni również rolę 
pośrednika między naczelnikami urzędów skarbowych a podatnikiem, 
funkcjonując jako płatnik. Ten przejaw funkcjonowania prawa podatko-
wego w gminach jest dość istotny, a jednak mało eksponowany w lite-
raturze przedmiotu. Ma niewątpliwie wpływ na sytuację ekonomiczną 
gminy i sytuuje gminy w kręgu podmiotów „zainteresowanych” podat-
kami, które nie stanowią jej dochodu. Zagadnienia dotyczące tej mate-
rii zostały przedstawione w rozdziale szóstym. 

Istotnym aspektem związanym z poborem świadczeń publiczno–
prawnych jest możliwość ich egzekucji. Jest to element, którego istnie-
nie ma gwarantować, iż należne podatki i opłaty stanowiące dochód 
gmin zasilą budżet tych jednostek, również gdy podmiot zobowiązany 
nie będzie chciał dobrowolnie wypełnić ciążącego na nim obowiązku. 
Materią, która wiąże się z tymi kwestiami są zagadnienia dotyczące 
odpowiedzialności karnej skarbowej z tytułu naruszenia obowiązków 
związanych z realizacją podatków i opłat lokalnych. Zwrócić należy 
uwagę, iż regulacje te odnoszą się zarówno do kwestii wymiaru, jak 
i poboru podatków i opłat lokalnych. 

Rozważania przedstawione w niniejszej pracy mają charakter prze-
de wszystkim ogólny. Niektóre jednak kwestie, szczególnie odgrywa-
jące donioślejszą rolę w praktyce, zostały rozbudowane o rozważania 
bardziej szczegółowe; przy innych z kolei ograniczono się jedynie do 
zasygnalizowania problemów i wątpliwości, bez ich głębszej analizy. 

Niniejsza praca ma służyć przede wszystkim osobom, które chcą 
poznać regulacje prawa podatkowego stosowanego w gminach. Jej 
adresatami są przede wszystkim pracownicy gmin i urzędów skarbo-
wych, aczkolwiek wskazane wyżej zagadnienia zostały opisane w taki 
sposób, aby umożliwić ich poznanie i zrozumienie także osobom nie-
mającym ugruntowanej wiedzy prawniczej. Z tego też względu pozycja 
ta może być wykorzystywana przez studentów szkół prawniczych. 

Mariusz Popławski
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