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Advertising fee as a new source of income of local self-governments
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Streszczenie:
Artykuł został poświęcony omówieniu konstrukcji prawnej opłaty reklamowej, zgodnie
z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych. Opłata reklamowa to fakultatywna danina, która jest stosunkowo nowym
dochodem gmin. W artykule zostały omówione elementy składające się na konstrukcję opłaty
reklamowej, czyli jej zakres podmiotowy oraz przedmiotowy, stawki a także kwestia
zwolnień od opłaty reklamowej.
Abstract:
The main aim of the article is to show the legal structure of the advertising fee according
to Act on Local Fees and Taxes of January 12, 1991. The advertising fee is an optional
tribute, which is a relatively new source of income of local self-governments. The article
discusses some vital elements of the advertising fee, i.e. subjects of the fee, obliged entities,
fee rates and exemptions.
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