Zarz1dzenieNr I 3I /2009
BurmistrzaMiastaJgdrzejowa
z dnia 28 kwietnia 2009roku

rv sprawiewindykacji naleZnoéciz tltulu podatków lokalnych. podatku rolnego i
orazlikwidac.iinadplatrv podatkach.
leSnego

Na podstawieart.47 ust.3 ustawyz dnia 30 czerwca2005r.o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz na podstawieart 4 ust 5 ustarvy
( Dz.rJ.z2002 r. Nr 76, poz' 694 ze zm
z dnia29wrzeénia1994r.o rachunkowoSci
) zarzqdzam,co nastqpule:
$ 1. Wprowadzamprocedurgpostqpowaniaw zakresiewindykacji
z tl.tulu podatkówlokalnych,podatkurolnegoi leénegoorazlikrvidacli
naleZnosci
nadplatw UrzEdzieMiejskim w Jqdrzejowie,w formie instrukcji stanowi4cej
zalqcznikNr I do niniejszegozarzqdzenia.
powierzamSkarbnikou'iGminy'
$ 2. Wykonaniezarz4dzenia
wchodziw Zyciez dniempodpisania
$ 3. Zarz4dzenie
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mgr lír2. Marek Wolski

Zalqcznik nr I
Do zarz4dzenia nr 131/2009z dnia 28 kwietnia 2009 roku

INSTRUKCJA
w sprarvienindykacji naleZnoSci
z tytulu podatkówlokalnych,podatkurolnegoi
leénegoorazlikrvidacjinadplatw UrzEdzieMiejskim w JEdrzejouie.

$1.
InstrukcjaokreSlatryb postgpowania
w zakresieprawidtowegoi terminowego
rvindl'kowanianaleZnoéciz t¡ulu podatkór,n,
lokalnych. podatku rolnego i leinego
orazliku'idacjinadplatw podatkach.

s2.
Instrukcjqopracowanona podstawieprzepisów:
l. Ustawazdnia12 sq/cznia1991r.o podatkachi oplatachlokalnych( tekst
jednolity:Dz. U. z 2006r.Nr 121,poz. 844z pó2n..zm.).
2. lJstawaz dnia 15 listopada1984r.o podatkurolnym ( rekstjednolity: Dz.IJ. z
2006r.Nr 136.poz. 969 z póLn.zm.)
J. Ustawaz dnia 30 pa2dziemika2002r.o podatkuleSnym(Dz. t.l. nr 200,poz.
1682z póLn.zm.).
4. ustawaz dnia 29 sierpnia1997r.- ordynacjapodatkowa( tekstjednolity: Dz. tJ.
z 2005r.Nr 8, poz.60 zpóLn.zm.).
5. ustau'az dnia 17 czcr\''ca1966r.o postgpowaniu
egzekucyjnymn administracji
( D z . U . z 2 0 0 5 rN
. r 2 2 9 ,p o z .1 9 5 4z p ó 2 n .z m . ) .
6. Ustarvaz dnta29 nrzeénia1994r.o rachunkowoÉci
(tekstjcdnolity: Dz. tJ. z
2002r.Nr 76,po2.691zpó2n. zm).
7. Ustawaz dnia 30 czerwca2005r.o f-rnansach
publicznych(.Dz.IJ.22005r. Nr
249,poz. 2101 z pó2n.zm.).

s3.

Procedura
postgpowania:
l. PraconnicyprowadzqcykontrolEterminou,ejrealizacjizobowi4zaúwykonqj4
analit¡,-czn4
ewidencjqksiggow4podatników,wedlugsranuna konieckaZdeeo

2.

3.

4.

5.

miesiqca,po zaksiQgowaniu
wszystkichnplat, zwrotów,przypisówi odpisów
przypadajqcych
do koúcaanalizowanego
okresu.
Kontrolakont winna byó dokonanaw terminienie dluZszymniz l4 dni po
uplywiekaZdegomiesi4ca,pracowniksprawdza.czy naleZnoSci
zostal.v
zaplaconeoraz czy nie wystgpujena koncie nadplata.
JeZelipodatniknie zaplacilnaleZnoéci
w terminieplatnoécipodatkupracorvnik
sporzqdzaupomnienie.Koszty upomnienia$)'noszEczterokrotn4r,,'artoSó
oplaty
dodatkowejpobieranejprzez ,.PocztgPolsk4" za polecenieprzesylki listorvej.
jeZeli wysokoéózaleglo5cinie
Nie wysylasig podatnikowiupomnienia,
przekracza
knoty kosztówupomnienia.W takim przypadkuna koniecroku
podatkowcgosporz4dzasiEjedno upomnienieobejmujqceczteryzalegleraty i
dorqczazoborvi4zanemu
za potwierdzeniem
odbioru.
I'crminy wystawianiaupomnieú:

I.

Dla zobowi4zania
podatkowego.
powstajEcego
rv sposóbokreélonya aÍ.21 S
I pkt 1 i $ 3 ustawl. Ordynacjapodatkon'a:
a. niez$4ocznie.
nie pó2niejniZ 3 m-cy po terminieplatnoSciraty lub otrzymania
potwierdzenia
odbiorudecyzjiokreSlaj4cej
wysokoSózobor.vi4zania
podatkowego,
b. w prz¡'padkuzloZentadeklarac.jipo terminachwskazanychw ustawach
wymienionychn'$ 2 ust. 1,2i 3 instrukcji niezrvlocznie,
nie pó2niejniz do 3
m-cy od dnia dokonaniaprzypisunaleZnoSci.
II.

dla zobowi4zania
podatkowego
powstaj4cego
\\'sposóbokreSlon.v
w ar1.2l {
pkt
1
2 ustany Ord¡'nacjapodatkowa:
a. dla 1,2i 3 raty,niezrvlocznie.
nie pó2me1ntz w terminiedo 31.12.danegoroku.
upomnieniesporz4dzasiEna zalegloicipodatkoweponyZej wysokoÉcikosztów
upomnienia.
b. dla 4 raty niezwlocznie,nie póZniejniZ w,terminiedo 31.03.nastEpnego
roku.
IIl.

w zakresiepodatkuod Srodkór.v
transporlon'ych
dla 1 raty, niezwlocznie.nie
póZniejniz n terminiedo 31.12.danegoroku, dla 2 raty do 31.03.nastqpnego
roku.
6. Tryb dorEczenia
wezwaú.pism urzEdorvych,
decyzji,nakazówplatniczychoraz
postQpowania
w wypadkuniemoZnoSci
ich dorgczenia
podatnikomrcguluj4
przepisyart. 141- 154custauy z dnia29 sierpnia1997r.Ordynacjapodatkou'a.
7, Upomnienie sporzqdzasig w dwóch egzemplarzach,
oryginal otrzymuje
zoborviqzany.
pozostaje
a kopia
w aktach.
8. Upomnicnia numero\\.anes4 narastaj4cow danym roku kalendarzorvymi
n'prowadzanedo eridencj i upomnieú.
jest przezupowaznionego
9. Upomnieniepodpisywane
praconnika.
10.Upomnieniewysyla siEza poérednictwem
poczty( przesylkapoleconaza
potwierdzeniem
odbioru)lub pracownikaurzgduza potwierdzenicmodbioru.
11.Otrzymanepotwierdzenie
odbioruz umieszczon4
adnotacj4o daciewplyr.vudo
pracownikórvd/s podatkórvi oplat, dolqczonezostajedo kopii wyslanego
upomnienia.
12.Na karciepodatnikaumieszczasiEadnotacjgo u'ystawieniuupomnicniaoraz
datgodbioruupomnienia( z potwicrdzeniem
odbioru).

13.W przypadkuodroczeniaterminuplatnoScizobowi4zaniapodatkowegolub
rozloZeniana raty, na karcie podatnikaumieszczasig stosown4adnotacjE.
14.W przypadku,gdy podatnikw terminieokre5lonymw decyzjinie dokonal
zaplaty odroczonegopodatku lub zalegioScipodatkowejwraz z odsetkamiza
zwlokq lub nie zaplacilktórejkolwiekz rat,najakie zostalrozloZonypodateklub
zalegloSó
podatkowawraz z odsetkamiza zwlokq,terminemplatnoScipodatku
lub zalcgloScipodatkowejobjgtejodroczeniemlub ratEsta.jesiq odpowiednio
ten-ninokreélonyw ar1.49 $ 1-3 ustawy Ordynacjapodatkowa.
15.JeZelizalegloSci
objQteupomnieniemnie zostalyw caloScizaplacone,
pracorvnik
sporzqdzana k$'oty zalegletytuly i.iykonawcze,nie pó2niej niZ w terminie do 3
miesiqcyod daty otrzymaniapotwierdzenia
odbioruupomnienia.
16. Wystawionetfuly wykonawcze\\,razz dol4czonymipotwierdzeniamiodbioru
upomnienialub stwierdzeniem,
ze upomnienienie jest wymagane( z
powolaniemprzepisu)*'pisuje siEdo ewidencjitytulów wykonawczychi
przesylado wla3ciu,egoUrzEduSkarbowego.Urz4d Skarbowy winien
potwierdzióich odbiór.
17. Do prz.ekazanych
t1'tulóww1-konan'czych
dol4czonajest ewidencjaw du,óch
egzemplarzachzan'ierajqcazestawienietytulów.
18.O kazdejzmianiestanuzalegloSci
objQtejtytulemwykonawczymlub calkowitej
likwidacji tej zalegloici zawiadamiasig niezwloczniew{a6ciw1,organ
egzekucyjny.
19. W przypadku, zagÍozenia,2ezalegloécipodatkowenie zostanzlzaplacone,a
jest nieskuteczna,
egzekucja
naleZydokonaózabezpieczenia
na maj4tku
podatnikaprzcz*pis hipoteczny.
20. Sposóbpostqpowania
z zalegloéciami
przedawnionymiokreSlajqprzepisyar1.70
-70a
Ordynacjipodatkouej.
SI
2l . Zalegloécipodatkowe.któreulegly przedawnieniu,
z wyjqtkiemzaleglosci
zabezpieczonychhipotek4.nale2yodpisaóz urzgduna koncie podatkowl'm
zobowiEzanego,
po przeprowadzeniu
postgpowania
wyjaSniaj4cego
przez
ksiqgow4podatkowE.PodstawEodpisaniaprzedawnionegozobowi4zania
podatkowegobEdziestanowilanota ksiEgowa.na której nale2y opisaóczynnoÉci
podjQteprzezpracownikaw celu wyegzekwowania
naleznegopodatku.
22. Kwoty podatkówwynikajEcez niedorEczonych
decyzji,odpisujemyza pomocQ
poleceniaodpisu-noty ksipgowej,podpisanejprzezSkarbnikaGminy. w
terminiedo 30 czerwcadanegoroku,wedlugspisuinwentarl'zacyjnego
kont.

s4.
l . Powstalenadplatyna kontachpodatkowychliku'idujesiq w sposóbpodanyni2ej:

r)

Nadplatypodlegaj4zaliczeniuz urzgduna poczetzalegloSci
podatkowychwraz z
odsetkamiza zwlokg oraz bieZqcychzobowi4zaúpodatkow)'ch,a w razie ich braku
podlegajilzwrotowi z urzEdu,chyba.2e podatnik zloZy wniosek o zaliczenienadplat-y
r'vcaloici lub czqúcina poczetprzyszlychzobowi4zanpodalkowych. pracownik
ksiggowoScipodatkowej sporz4dzana wniosku adnotacjEo u,yplaceniunadplatyi
kicrujedo pracownikad/s budzetui ksiqgonoSci.
2) Nadplaty.którychwl,sokoSónie przekraczawysokoscikosztówupomnieniaw
postgpowaniu
egzekucyjnym,
podlegaj4zaliczeniuz urzEduna poczetzalegloÉci
podatkowychwraz z odsetkamiza zwlokE oraz bie2Ecychzobowi4zaúpodatkonych. a
rv razie ich braku - na poczetprzyszlychzobowiqzaú,chyba. Zepodatnik wystqpi o
ich zwrot.Je2elipodatniknie wyst4piz wnioskiemo zwrot nadplalylub nie ma

moZliwoécidokonaniazwrotunadplatyz powodu:Smiercipodatnika,braku
aktualnegomiejscazamieszkaniapodatnikalub nadplatafiguruje na koncie
nieczynnym- nadplatyprzypisujemy,po uplywie 5 lat od chwili powstanianadplaty.
3) JeZelinadplatazostaniezaliczonana niewymagalnejeszczezobowiqzaniepodatko*.e
tegosamegorodzaju,to przy najbliZszymwymiarzetegozobowi4zaniapotr4casiE
kwotEnadplaty.zmniejszajqc
odpowiedniosaldona konciepodatnika.
4) W celu dokonaniazwrolu lub zaliczki nadplatyna in¡e zobowi4zaniapodatkowealbo
przelaniajejna iruty rachunek,na wniosekpodatnika,sporzqdzasig polecenie
ksiEgou'ania.
5) W sprawachzaliczenianadplatyna poczetzaleglychorazbie24cychzobowi4zaú
podatkowychwydaje siq postanou'ienia,na które shr2yza2alenie.W przypadku
zaliczenianadplatyna poczetzalegloScipodatkowejkwotg nadplaty rozlicza stq
zgodniea art. 55 g 2 i art. 62 g 1 Ordynacjipodatko$ej.

$s.
W sprawicnieuregulowania
w niniejszejinstrukcjizastosowanie
majqprzepisypraune
powszechnie
obowiipuj4ce.
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