
UCHWAŁA NR XXXIV/174/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta za pomocą innego 
instrumentu płatniczego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, z późn.zm.) oraz art. 61a§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 201) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się możliwość zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta za pomocą 
innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIV/174/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta za pomocą innego
instrumentu płatniczego

Rada gminy może, w drodze uchwały, umożliwić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu
gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny, biorąc powyższe pod uwagę, w kasie Urzędu Miejskiego
w Chojnowie oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego możliwe będzie regulowanie m.in. podatków i opłat za
pomocą innego instrumentu płatniczego (kart płatniczych). W związku z nowelizacją ustawy Ordynacja
podatkowa gmina nie może ponosić opłat za prowizje wynikające z regulowania podatków i opłat tym
instrumentem, co wynika z przepisu art.60 § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj.
Dz.U z 2017 poz. 201).

W miejscu zapłaty innym instrumentem płatniczym organ podatkowy jest obowiązany zamieścić
informację o pobieraniu i wysokości opłat i prowizji z tytułu płatności za pomocą tego instrumentu. Przed
dokonaniem płatności podatku za pomocą innego instrumentu płatniczego podatnik jest informowany
o pobieraniu i wysokości opłat i prowizji z tytułu płatności za pomocą tego instrumentu.

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie z art.2 § 1 stosuje się do:

 1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe;

 2) (uchylony)

 3) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych;

 4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, należących do właściwości
organów podatkowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
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