
UCHWAŁA NR V/50/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Bierutów 
instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., 
poz. 994 ze zm.) i art. 61 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r., poz. 201 ze 
zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Bierutów za pomocą 
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz.
201 ze zm.) rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę
podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, instrumentem
płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Przy
czym zgodnie z art. 2 § 1 pkt. 1 i 3 Ordynacji podatkowej, jej przepisy stosuje się do podatków, opłat oraz
niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których
ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w
przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku zapłaty instrumentami płatniczymi, o których
mowa powyżej, za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku płatniczego podatnika,
płatnika lub inkasenta lub jego rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej
innego niż płatniczy albo dzień pobrania wartości pieniężnej z pieniądza elektronicznego.
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