Uchwala Nr 259/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 wneinia 2016r.
w sprawie dopuszczenia zaplaty podatkdw stanowiqcych dochody budietu Miasta i Gminy Serock
instrumentempiatnictym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2016r. poz. 446), art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.), w zwiqzku z art. 60 $ 2% art. 61a $1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 20 15r. poz. 613 ze zm.),
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje:

Dopuszcza siq zaplatq podatkbw, stanowiqcych dochody budketu Miasta i Gminy Serock za
pomocq innego instrumentu platniczego, w tym instrumentu platniczego, na ktorym
przechowywany jest pieniqdz elektroniczny.

Wykonanie uchwdy powierza siq Burmistrzowi Miasta i Grniny Serock.

Uchwda wchodzi w kycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w dzienniku Urzqdowym
Wojewbdztwa Mazowieckiego.

Objasnienie do
Uchwaly Nr 259iXXWl2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 wne4nia 2016r.
Zgodnie z art.6 1a $ 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Rada Gminy moze
w drodze uchwaly dopdci6 zaplatq podatk6w bqdqcych dochodami budzetu gminy instrumentem
platniczym w postaci karty platniczej.

W rozumieniu zapis6w art. 3 pkt.3 ustawy ,,Ordynacja Podatkowa" przez podatki naleiy rozumied:
1)
zaliczki na podatki,
raty podatkbw, jezeli przepisy prawa podatkowego przewidujq platno56 podatku w ratach,
2)
oplaty oraz niepodatkowe naleBnoSci budzetowe.
3)
W rozurnieniu zapis6w art. 3 pkt.8 ustawy ,,Ordynacja Podatkowa" przez niepodatkowe
naleho5ci budzetowe naleiy rozumieC niebqdqce podatkami i oplatami naleknoici stanowiqce
doch6d budhetu pahstwa lub budzetu jednostki terytorialnej, wynikajqce ze stosunk6w
publicznoprawnych.

Srodkami publicmymi stanowiqcymi niepodatkowe naleino5ci budzetowe o charakterze
publiczno-prawnyrn w rozumieniu art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych sq dochody pobierane przez pahstwowe i samomqdowe jednostki budietowe na
podstawie odrqbnych ustaw.
Podjqcie uchwaly umotliwi dokonywanie zaplaty podatk6w i oplat kartq platniczq i bqdzie
stanowilo podwyzszenie standardu obslugi os6b dokonujqcych platno5ci w Urzqdzie Miasta
i Grniny Serock. Karty platnicze sq powszechnie ukywanym instrumentem platniczym i stanowiq
jednq z najbardziej bezpiecznych form dokonywania transakcji platniczych. System zaplaty
podatk6w i oplat lokalnych karQ platniczq bqdzie dodatkowym sposobem regulowania
zobowiqah, z wykorzystaniem ,,pieniqdza elektronicznego".
Na podstawie art. 60 $ 2a ustawy Ordynacja Podatkowa, koszt oplat i prowizji zwiqzanych
z zapla@ ponosi podatnik. W zwiqzku z mo8liwo5ciq przys~pieniaMiasta i Gminy Serock do
Programu Ministerstwa Rozwoju pod nazwq ,,Od papierowej do cyfrowej Polski" uruchomienie
platnoici bezgot6wkowych w jednostkach administracji publicznej z wykorzystaniem terminali
platniczych bqdzie wolne od oplat koszt6w i prowizji .

