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Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 16.07.2019 roku, dor^czonym na adres
Regionalnej izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 18.07.2019 roku, Rani Jadwiga Glozowska -
Skarbnik Miasta 1 Gminy, dziafaj^ca z upowaznienia Burmistrza Miasta I Gminy Daleszyce. zwrocila si?
0 udzielenie odpowiedzi na pytania;

Czy w pierwszym podanym przyktadzie nalezy wykazac skutki obnizenia gornych stawek podatkowych
za dwa miesi^ce roku 2018, a w drugim przykfadzie za trzy miesi^ce roku 2018 (tak jak nalicza nam
program PUMA) w ewidencji ksi?gowej w zakresie/wykazywania skutkow lat ubieglych w sprawozdaniu
2019 roku?

Czy w podanych przykiadach nie nalezy wykazywac skutkow obnizenia gornych stawek podatkowych za
rok 2018 w sprawozdaniu za 2019 rok?

Z opisu stanu faktycznego wynika, ze w zwi^zku ze zlozeniem deklaracji na podatek od 2 srodkow
transportowych na powstanie obowi^zku podatkowego, prawidbwo naliczono podatek odpowiednio za
okres listopad-grudzieh oraz pazdziernik-grudzieh 2018 roku. Nast?pnie podatnik ziozyi deklaracje na
wygasni?cie obowi^zku podatkowego w zwi^zku ze zbyciem pojazddw odpowiednio w dniach
25127 grudnia 2018 roku.

Odpowiadajqc na to pytanie, wskazac nalezy na nast?puj^ce okoliczno^ci.

Stosownie do art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i-opfatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), obowiq_zek podatkowy wygasa z kohcem miesi^ca,
w ktbrym srodek transportowy zostal wyrejestrowany. Zatem w przypadku 2 Srodkow transportowych
wskazanych we wniosku o udzielenie wyjasnienia, obowiqzek podatkowy wygast z kohcem miesi^ca
grudnia 2018 roku.

Wobec powyzszego deklaracje ziozone w zwi^zku z powstaniem obowi^zku podatkowego stanowity
podstaw? do wykazania skutkow obnizenia gornych stawek podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S
1 Rb-PDP za 2018 rok, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 9 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju 1 Finansow z dnia
9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.).
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Zbzone przez podatnika deklaracje na wygasni^cie obowi^zku podatkowego w zwiqzku ze zbyciem
pojazdow nie maj^ wi?c wplywu na wysokosc skutkow obnizenia gomych slawek podatkowych za
2018 rok, diatego w wyniku ich ziozenia nie b^dzie mial zastosowania § 3 ust. 1 pkt 12 w/w
Rozporz^dzenia.

Przedmiotowe deklaracje stanowi^jedynie podstaw^ do wygasni^cie obowi^zku podatkowego z kortcem
miesl^ca gmdnia 2018 roku, a tym samym brakiem obowi^zku sktadania deklaracji za 2019 rok.

Jednocze§nie pragn? podkreSlic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, ktora nie posiada uprawnieh do dokonywania powszechnie obowiqzuj^cej wykiadnl
przepisow prawa.
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