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UCHWAŁA NR XXII/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 17 listopada 2016 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 2016, poz. 446) oraz art. 57 § 2 i § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r., poz. 613 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 50% obniżonej stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez Ministra 
Finansów na podstawie art. 56d Ordynacji podatkowej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, 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 2015r., poz. 613 ze
zm.) rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną, z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu
płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

Obecnie obowiązująca uchwała musi zostać zmieniona z uwagi na zmianę brzmienia art. 57 § 2 Ordynacji
podatkowej. Do końca roku 2015 stawka opłaty prolongacyjnej wynosiła 50% ogłaszanej przez Ministra
Finansów w drodze obwieszczenia stawki odsetek za zwłokę, a od 1 stycznia 2016 „stawka opłaty
prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę”, czyli w dalszym ciągu jest to 50% stawki
odsetek za zwłokę.

Obecnie obowiązująca na terenie miasta stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 25% stawki odsetek za zwłokę
od zaległości podatkowych - zgodnie z zapisem w Ordynacji podatkowej obowiązującym do końca 2015 r.
Zaproponowana w projekcie uchwały stawka 50% obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie spowoduje żadnych
zmian kwotowych, bo w dalszym ciągu ostatecznie będzie to 25% stawki odsetek za zwłokę, ale z formalno -
prawnego punktu widzenia konieczne jest podjęcie nowej uchwały. Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy
przyczyną wydania decyzji, były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

Projekt opracowała:

Sonia Dannheisig - Hreczka

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
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