
PROJEKT 
 

Uchwała Nr .................. 

Rady Gminy Nędza 

z dnia ........................... 

 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych 

stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za pomocą innego instrumentu płatniczego 

 

      

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia   8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
Dopuszcza się zapłatę podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody 

budżetu Gminy Nędza, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 

przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

 

§ 2 

  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art.  3.  [Słowniczek ustawowy]  

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) ustawach podatkowych - rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodat-

kowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obo-

wiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obo-

wiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców praw-

nych oraz osób trzecich; 

2) przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowie-

nia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 

oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących 

problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw 

podatkowych; 

3) podatkach - rozumie się przez to również: 

a) zaliczki na podatki, 

b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, 

c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; 

 

 

 

Art.  61a.  [Zapłata podatku instrumentem płatniczym]  

§  1.  Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić za-

płatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, za 

pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowy-

wany jest pieniądz elektroniczny. 

§  2.  W przypadku wymienionym w § 1 za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień ob-

ciążenia rachunku płatniczego podatnika, płatnika lub inkasenta lub jego rachunku w banku lub 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, innego niż płatniczy, albo dzień pobrania warto-

ści pieniężnej z pieniądza elektronicznego. 

 

Art.  62.  [Zaliczenie wpłat dokonanych przez podatnika]  

§  1.  Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę, z zastrzeżeniem 

§ 2, zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płat-

ności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. 

§  1a.  Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w 

pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. 

§  2.  Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza 

się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. 

§  3.  Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie rozło-

żono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz rat podatku. 

§  4.  W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosz-

tów upomnienia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, z zastrzeżeniem § 4a. 

§  4a.  Postanowienie, o którym mowa w § 4, wydaje się wyłącznie na wniosek, w przypadku gdy: 

1) wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub 

2) zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika, lub 

3) kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub 

kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia, lub 

4) od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę zgodnie z art. 54 § 1 

pkt 5. 

§  5.  Przepisy § 1-4a stosuje się odpowiednio do wpłat dokonywanych przez płatników, inkasen-

tów, następców prawnych oraz osoby trzecie. 

 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/16799056_art%283%29_1?pit=2017-05-05
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/16799056_art%283%29_8?pit=2017-05-05


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


