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W odpowiedzi na wniosek radnego Pana Jacka Rogalki przesłany przy piśmie

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 kwietnia 2013 nr BR.0003.587.2013

dotyczący wpływu z podatków z Osiedla nr 4, uprzejmie informuję, że w przedmiotowej kwestii

otrzymywał Pan radny odpowiedź dwukrotnie i jest nieprawdą stwierdzenie zawarte we wniosku „nie

otrzymałem odpowiedzi na wnioski z dnia 10.08.2012 r. i 9.01.2013 r.”

Jak informowano w poprzednich pismach, system informatyczny stosowany do

naliczania podatków generuje zestawienia rejonami (miejscowościami) i tym samym wygenerowanie

kwot wielkości wpływów z ulic osiedla nr 4 nie jest możliwe.

Odnośnie wielkości podatku opłacanego przez wymienione w Pana piśmie osoby

prawne, wyjaśniam, że opłacają one podatki nie tylko za nieruchomości usytuowane na Osiedlu nr 4, a

w składanej deklaracji podawane są powierzchnie i wartości budowli ogółem.

Ponadto pragnę podkreślić, że indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych

dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów, a także akta postępowania

podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego, zgodnie z art. 293 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) objęte są tajemnicą

skarbową. Przepisy zobowiązują więc Burmistrza do jej przestrzegania.

Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z

wyłączeniem informacji określonych w art. 182 organom i osobom wymienionym w art. 298. Katalog

osób i organów został przez ustawodawcę zdefiniowany. Dostęp do akt podatkowych jest więc ściśle

reglamentowany przepisami art. 297 — 299 wymienionej ustawy — Ordynacja podatkowa oraz

przepisami innych ustaw. W wykazie organów nie jest wymieniona Rada, żadna Komisja Rady lub

radni. Ze względu na powyższe ograniczenia nie może Pan otrzymać informacji zawartych w

deklaracjach podatkowych wymienionych podmiotów.

Przedstawione stanowisko potwierdza także Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie - pismo z

dnia 5 maja 2008 r. nr K-0542/3 1/MKIO8.
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