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Treść przepisu przed nowelizacją

Treść przepisu po nowelizacji

Art. 61a. [Zapłata podatku w jednostkach samorządu terytorialnego]
§ 1. 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.

Art. 61a. [Zapłata podatku w jednostkach samorządu terytorialnego]
§ 1. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały,
dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). Na podstawie art. 61a O.p. zapłata podatków stanowiących dochody budżetu gminy, powiatu lub województwa może nastąpić za pomocą „innych
instrumentów płatniczych” (kart płatniczych). Nadal jest to prawo tych organów, a nie ich obowiązek.
Art. 62. [Zaliczanie wpłat na poczet podatku]
§ 1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie
płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.
Brak odpowiednika
(…) § 4. Do wpłat zaliczanych na poczet zaległości podatkowej stosuje się art. 55
§ 2. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.
Brak odpowiednika

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wpłat dokonywanych przez płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie.

Art. 62. [Zaliczanie wpłat na poczet podatku]
§ 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 płatności, 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.
(…) § 4. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za
zwłokę oraz kosztów 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, inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1649).
Dotychczasowe rozwiązanie polegające na konieczności egzekwowania samych kosztów upomnienia w drodze egzekucji jest uciążliwe dla podatnika i nieekonomiczne. Wszczęcie
postępowania egzekucyjnego na same koszty upomnienia generuje dalsze koszty egzekucyjne. Właściwsze jest zatem zaspokajanie tych kosztów wraz z wpłatą na należność główną.
Dlatego w art. 62 § 1a O.p. wprowadzono obowiązek zaliczania przez organy podatkowe dokonanej wpłaty w pierwszej kolejności na poczet kosztów doręczonego upomnienia. Nowe
rozwiązanie, z uwagi na postanowienia art. 115 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ma zastosowanie tylko w przypadku dokonania wpłaty przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Zmiana dotyczy nie tylko wpłat dokonywanych przez podatników, ale też wpłat dokonywanych przez inne podmioty (art. 62 § 5 O.p.).

