Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych Miasta i Gminy Jabłonowo
Pomorskie w latach 2014-2016
Local taxes and fees as a source of income of the Town and Commune Jabłonowo
Pomorskie 2014 – 2016
SYLWIA GONTOWSKA

Streszczenie:
Artykuł został poświęcony omówieniu podatków i opłat lokalnych będących źródłem
dochodów własnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. W publikacji przedstawiono
konstrukcję systemu podatkowego na szczeblu gminnym zgodnie z regulacjami zawartymi
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym i ustawie z dnia 30 października 2002 roku
o podatku leśnym oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych, które obejmowały okres
od 2014 do 2016 roku. Podstawowym celem badania było ustalenie, jakie wpływy do budżetu
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przynoszą podatki i opłaty lokalne występujące na
terenie gminy oraz jak zmieniały się one na przestrzeni badanych lat. Zrealizowane badanie
miało także odpowiedzieć na pytanie, który podatek bądź opłata lokalna jest najbardziej
efektywna pod względem fiskalnym. Artykuł powstał w oparciu o analizę sprawozdań
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, aktów prawnych, dostępnej
literatury przedmiotu oraz przy wykorzystaniu orzecznictwa sądów administracyjnych.
Abstract:
The article is about the local taxes and fees, which are the source of income of the Town and
Commune Jabłonowo Pomorskie. The publication presents the construction of a tax system at
the municipality level in accordance with the regulations of the Local Taxes and Fees Act of
12 January 1991, the Agricultural Tax Act of 15 November 1984 and the Forest Tax Act of 30
October 2002 and presents the results of empirical research, which covered the period from
2014 to 2016. The main aim of the study was to determine what influences to the budget of
the Town and Commune Jabłonowo Pomorskie bring about local taxes and fees occurring in
the commune and how they changed over the years. The study was also meant to answer the
question of which tax or local fee is most effective in fiscal terms. This article was based on
the analysis of reports on the implementation of the budget of the Town and Commune
Jabłonowo Pomorskie, legal acts, the available literature and using the case law of
administrative courts.
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