UCHWAŁA NR XVI/93/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Toruńskiego
instrumentem płatniczym
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 , z późn. zm.1)), art.60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn zm.2)) w związku z art.60 § 2a i 61a § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz.613, z późn. zm.3)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu Powiatu Toruńskiego za
pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany
jest pieniądz elektroniczny.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.
tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.
911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.
1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.
3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 251,
poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269 i poz. 1649, M. P. z 2015 r. poz. 722 i poz. 723.
2) Zmiany
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Uzasadnienie
Zgodnie z postanowieniami art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja
Podatkowa”, Rada Powiatu może, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących
dochody powiatu, kartą płatniczą.
W myśl z art. 3 ust. 3 ustawy „Ordynacja Podatkowa”, przez podatek rozumie się również m.in.
niepodatkowe należności budżetowe, a w związku z art. 67 ustawy o finansach publicznych do
należności niepodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy Działu III ustawy „Ordynacja
Podatkowa” (zobowiązania podatkowe). Oznacza to iż pobierana przez powiat opłata geodezyjna i
komunikacyjna należą właśnie do takiej kategorii dochodów budżetowych powiatu .
Płatności kartą płatniczą dotyczyć będą w pierwszej kolejności poboru opłat komunikacyjnych i
geodezyjnych. Możliwe będą również inne opłaty powiatu, które stanowić będą niepodatkowe
należności budżetowe. System zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełnia
katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań takich jak zapłata gotówką w kasie urzędu
oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu.
W związku z wprowadzeniem z dniem 01.01.2016r. zmiany do ustawy Ordynacja Podatkowa,
koszt opłat i prowizji związanych z zapłatą ponosi podatnik. Koszty czynszu za dwa terminale
w wysokości 196,80 zł miesięcznie zostaną pokryte zgodnie z zawartą wcześniej umową przez
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy w Toruniu.
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