Uchwała Nr 333/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących
dochody budżetu Gminy Celestynów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
oraz
art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2077) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:
§ 1.
Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Celestynów za
pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 333/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2017 roku
Zgodnie z art. 61a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 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. Bez podjęcia przedmiotowej uchwały zapłata
jakichkolwiek zobowiązań podatkowych za pomocą karty płatniczej nie mogłaby mieć
miejsca.
W myśl art. 3 pkt 3 tejże ustawy, przez podatek rozumie się również opłaty oraz
niepodatkowe należności budżetowe.
Niniejszy projekt uchwały przedkładany jest w związku z możliwością przystąpienia Gminy
Celestynów do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach
administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Krajową Izbę
Rozliczeniową S.A.
W związku z przystąpieniem do Programu przedsięwzięcie ma charakter bez kosztowy
zarówno dla urzędu, jak i dla klienta w okresie do 31 marca 2020 r., jednakże zgodnie z art.
60 § 2a powołanej wyżej ustawy, koszty opłat i prowizji związanych z zapłatą podatku za
pomocą innego instrumentu płatniczego ponosi podatnik.
Wprowadzenie opłaty podatków za pomocą karty płatniczej będzie stanowić udogodnienie
dla podatników, ponieważ obrót bezgotówkowy staje się coraz bardziej powszechny.

