
Projekt Nr 5

z dnia  3 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Krapkowice 
instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. 
zm.) oraz art. 61a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 
poz. 201 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa stanowiących dochody budżetu gminy Krapkowice za pomocą instrumentu 
płatniczego, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany 
jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi dokonywanie przez podatników zapłaty podatków i opłat
lokalnych stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą instrumentów płatniczych
w rozumienia nadanym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016
poz. 1572). Powyższe uregulowanie wpłynie na unowocześnienie i usprawnienie realizacji
płatności na rzecz gminy oraz pozwoli na zmniejszenie obrotu gotówkowego.

Stosownie do art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, rada gminy
może w drodze uchwały dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody gminy, kartą płatniczą.
W myśl art. 3 ust. 3 ustawy Ordynacja Podatkowa, przez podatek rozumie się również m.in. opłaty
oraz niepodatkowe należności budżetowe.

Obecnie Ministerstwo Rozwoju razem z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., prowadzi prace
w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji
publicznej. Gmina Krapkowice planuje przystapić do tego projektu. Udział w Programie w ramach
upowszechnienia płatności bezgotówkowych w terminalach POS jest dla urzędów bezpłatny.
Urząd nie będzie obciążany opłatami z tytułu korzystania z terminala lub terminali, ani za obsługę
realizowanych płatności dokonywanych w ramach Programu. Również klienci urzędu, dokonujący
płatności z wykorzystaniem terminala POS nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji
realizowanych w ramach Programu.

Po zakończeniu jednakże tego projektu zgodnie z art. 60 par. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa koszty obsługi systemu płatności przy użyciu karty (koszty opłat i prowizji)
ponosić będzie podatnik.

Sporzadził:

Mariola Korzeniec

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
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