Projekt
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji (DT-1) wraz z załącznikiem (DT-1/A)
na podatek od środków transportowych za pomocą elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej „ePUAP” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14
grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji od środków transportowych składanych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2245).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Id: B7EE8D92-5A7C-4EFC-B12C-39A3195E5042. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie

Na podstawie art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały,
możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Jednocześnie Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2245), określił sposób przesyłania deklaracji
oraz rodzaje podpisów elektronicznych, którymi powinny być opatrzone deklaracje.
Minister umożliwił przesyłanie deklaracji za pomocą elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej (ePUAP). Natomiast w zakresie podpisów wprowadził możliwość
opatrywania deklaracji bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz.
1893) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2015 r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
Przedmiotowa uchwała wprowadza możliwość składania deklaracji za pomocą
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Pozwoli to w szybki,
bezpieczny i łatwy sposób złożyć wymagane prawem deklaracje. W związku z powyższym
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

