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W pracy zostały przedstawione wybrane zagadnienia związane z przychodami gminy w postaci podatków i
opłat lokalnych.
Praca ma charakter opisowy i składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział został poświęcony ogólnym
instytucjom podatku. Wprowadza w podstawowe kwestie związane z prawem podatkowym, pojęciem
podatku, jego przedmiotem, stawką. Drugi i trzeci rozdział poświęcone zostały szczegółowemu opisowi
podatków i opłat lokalnych jakich są zobowiązani uiścić podatnicy do budżetu gminy.
Praca posiada 60 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: podstawowe instytucje w prawie podatkowym,
podatki lokalne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy w
formie karty podatkowej, obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, podatek od spadków i darowizn,
przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia z podatku, obowiązek podatkowy.
W pracy znaleźć można również informacje takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, obowiązek
podatkowy, wyłączenia z opodatkowania, podstawa opodatkowania, podatek od gier, opłaty lokalne, opłata
targowa, opłata miejscowa i uzdrowiskowa, opłata od posiadania psów, opłata od zezwolenia na
prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa, rasy uznawanej za agresywną.
Dodatkowo praca porusza zagadnienia takie jak: opłata za zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, opłata
parkingowa i za wjazd do stref śródmiejskich, opłata
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