UCHWAŁA NrI/42/2019
3 stycznia 2019 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr II/7/2018 Rady
Miejskiej w Kańczudze z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych - działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 5 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2018 r. poz.994).
stwierdza
nieważność
uchwały
Nr
II/7/2018
Rady
Miejskiej
w Kańczudze
3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

z dnia

Uzasadnienie

W dniu 3 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Kańczudze uchwałą Nr II/7/2018 ustaliła wzory formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała niniejsza wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 14 grudnia 2018 roku.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając w trybie nadzoru przedmiotową uchwałę,
stwierdziło co następuje :
W § 1 badanej uchwały, Rada Miejska w Kańczudze określiła wzór informacji i deklaracji w sprawie podatku
od nieruchomości, w § 2 wzór informacji i deklaracji na podatek rolny, a w § 3 wzór informacji i deklaracji na
podatek leśny w brzmieniu jak w załączniki do tej uchwały. W formularzach deklaracji i informacji w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zawarto wymóg wskazania przez podatnika m.in. numeru PESEL
oraz danych osobowych takich jak data urodzenia, imię ojca, imię matki.
Kolegium
Izby
zważyło
co
następuje:
Zgodnie z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym rada gminy określa, w drodze
uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1. W formularzach będą zawarte dane
dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego. W myśl
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 1991 r. o podatku leśnym rada gminy określa, w drodze uchwały,
wzory
formularzy,
o których
mowa
w ust. 2 i 5
pkt 1.
W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru
i poboru
podatku
leśnego.
Zgodnie
z art.6
ust.13
ustawy
z
dnia
12 stycznia
1991 r.
o podatkach
i opłatach
lokalnych
rada
gminy
określa,
w
drodze
uchwały,
wzory
formularzy,
o których
mowa
w ust. 6 i w
ust. 9 pkt 1;
w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości. Z powołanych przepisów wynika, że zakres danych jakie powinny być
uwzględnione w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dotyczą podmiotu
i przedmiotu opodatkowania. W opracowanej przez Radę Miejską w Kańczudze informacjach oraz deklaracjach
niezbędne dane dotyczące podmiotu objętego obowiązkiem podatkowym zostały wyczerpane poprzez
wskazanie numeru PESEL, pozostałe dane osobowe takie jak data urodzenia, imię ojca, imię matki nie są
danymi niezbędnymi w realizacji obowiązku ustalenia wzoru informacji podatkowej. Dane dotyczące daty
urodzenia, imienia ojca i matki należą do kategorii danych osobowych, co oznacza, że podlegają one ochronie
przewidzianej
w Rozporządzeniu
Parlamentu
Europejskiemu
i Rady
(UE)
2016/679
z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dlatego też
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przetwarzanie danych osobowych może być dokonane gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e)
RODO. Według zaś art. 5 ust.1 lit. c) w/w rozporządzenia dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz
ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Dlatego do podjęcia uchwały
dotyczącej wzoru informacji podatkowej nie jest niezbędne podanie daty urodzenia, imienia ojca i matki, do
identyfikacji osoby podatnika wystarczy podanie numeru PESEL. Z powyższych względów, wprowadzenie do
wzoru informacji podatkowej wymogu podania daty urodzenia, imienia ojca i matki narusza art. 6 ust. 1 lit. c)
i e) RODO.
Mając powyższe na względzie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowe w Rzeszowie stwierdziło jak
w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od
doręczenia uchwały.

PREZES
dr Zbigniew K. Wójcik
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