
Uchwała  Nr XLI/65/2017 

Rady Gminy  Kosakowo 

z dnia 22 czerwca 2017 

 

w sprawie; dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu gminy 

Kosakowo 

Na podstawie art. 18  ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 

61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 lit b) i c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) 

oraz art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)   

Rada Gminy 

 uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu gminy Kosakowo za pomocą innego 

instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych do należności niepodatkowych stosuje się odpowiednio 

przepisy Działu III ustawy Ordynacja Podatkowa (zobowiązania podatkowe). 

Stosownie do art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ stanowiący może w 

drodze uchwały dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody  kartą płatniczą. W myśl art. 3 ust. 3 ustawy 

ordynacja podatkowa, przez podatek rozumie się również m.in. opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. 

System zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełnia katalog istniejących sposobów regulowania 

zobowiązań takich jak zapłata gotówkowa w kasie banku obsługującego gminę oraz bezgotówkowo na 

podstawie polecenia przelewu.. Zgodnie z art. 60 § 2a. ordynacji podatkowej, w przypadku zapłaty podatku za 

pomocą innego instrumentu płatniczego podatnik ponosi koszty opłat i prowizji związanych z taką zapłatą.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej Uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione. 


