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UCHWAŁA NR 11
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:             
Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 57 § 7 w zw. z art.3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności 
podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Krapkowice.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 25 % stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz.
749 ze zm.) rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną, z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia
terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

O wysokości opłaty prolongacyjnej stanowi rada gminy w formie uchwały z tym, że nie może ona
przekroczyć 50 % stawki odsetek od zaległości podatkowych. Stawkę opłaty prolongacyjnej – ustaloną
przez radę gminy w uchwale – muszą stosować nie tylko gminne organy podatkowe, ale również naczelnik
urzędu skarbowego, który realizuje podatki stanowiące dochód gminy (podatek od spadków i darowizn,
podatek od czynności cywilnoprawnych i karta podatkowa).

W roku 2014 pojawiły się nowe dochody gminy: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mając na względzie jednakowe traktowanie należności podatkowych przedkłada się projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. W myśl projektu opłata prolongacyjna byłaby naliczana
z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności wszystkich podatków i zaległości podatkowych
stanowiących dochód gminy Krapkowice. Proponowane zapisy nie będą wymagały zmiany uchwały
w przypadku ewentualnych zmian w katalogu dochodów podatkowych gminy. Proponuje się, aby stawka
opłaty wynosiła 25 % stawki odsetek za zwłokę (8 %), czyli na dzień dzisiejszy 2%.

Opłata prolongacyjna jest naliczana według wzoru:

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
K - kwotę odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości
podatkowej,
L - liczbę dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź
rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,
S - stawkę opłaty prolongacyjnej,
365 - liczbę dni w roku,
OP - kwotę opłaty prolongacyjnej,
OPpz - kwotę opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.

Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji, były klęska żywiołowa lub wypadek
losowy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Projekt opracowała:
Sonia Dannheisig - Hreczka
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
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