Projekt
z dnia 24 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/9/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta do poboru opłaty skarbowej oraz ustalenia terminu
płatności dla inkasenta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz art 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.
RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:
§ 1. W uchwale nr IV/9/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta do poboru opłaty skarbowej oraz ustalenia terminu płatności dla inkasenta
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2320) dokonuje się zmiany § 2, który otrzymuje brzmienie: „Ustalić dwa terminy
płatności opłaty skarbowej przez inkasenta:
1) pierwszy termin - do należności pobranych w drodze inkasa w okresie od 1 do 15 dnia każdego miesiąca do 3 dni od
zakończenia okresu,
2) drugi termin - do należności pobranych w drodze inkasa w okresie od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca do 3 dni
od zakończenia okresu. „
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/9/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta do poboru opłaty
skarbowej oraz ustalenia terminu płatności dla inkasenta

Projekt uchwały stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8 ust. 2 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Z 2012 r. , poz. 1282 z póżn, zm.),
który stanowi, że rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczyć inkasentów oraz zawartego w art. 47 par. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. , poz. 749 z późn. zm.), który umożliwia wyznaczenie
późniejszego terminu do wpłaty zainkasowanej opłaty skarbowej przez inkasenta na rachunek
gminy.
Projekt uchwały dotyczy wydłużenie terminu płatności opłaty dla inkasenta do trzech dni od
zakończenia podanych okresów rozliczeniowych. Zmiany dokonuje się w celu usprawnienia
rozliczenia przez osoby odpowiedzialne za obliczenie i pobieranie podatków oraz terminowe
wpłaty na rachunek gminy.
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