UCHWAŁA NR XIII/101/2020
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody budżetu Gminy Kijewo Królewskie, za pomocą
innego instrumentu płatniczego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), art. 60 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 61a § 1 w związku
z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018,
1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1665, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200, M.P. z 2019 r. poz. 746 i 747 oraz
z 2020 r. poz. 285, 568 i 695) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych
o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody budżetu Gminy Kijewo Królewskie, za pomocą
innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz
elektroniczny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Tyżaj

Id: F609144B-D461-42F3-AAA1-55B450321E35. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 900 ze zm.) właściwa rada gminy w drodze uchwały może dopuścić zapłatę
podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego,
w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Natomiast
zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 ze zm.) do spraw dotyczących należności stanowiących należności budżetowe
o charakterze publicznoprawnym ww. przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio do
tychże należności.
Takim instrumentem płatniczym jest m.in. karta płatnicza. Dokonywanie takich płatności
jest już powszechnie stosowaną praktyką. Wraz z podjęciem niniejszej uchwały umożliwi się
dokonywanie zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze
publicznoprawnych za pomocą karty płatniczej, co w konsekwencji ułatwi wykonywanie
obowiązków.
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