
UCHWAŁA NR XXXI/97/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2016 r.  poz. 446 ze zmianami) i art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.  poz. 613 ze zmianami) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co 
nastepuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności 
podatków oraz zaległości podatkowych stanowiacych dochód Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 2. Stawka   opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 
oraz zaległości podatkowych jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłoszonej przez Ministra 
Finansów zgodnie z art. 56 d ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr IV/14/2006 Rady Miasta 
Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik

Id: 78EF39C0-58A8-4094-BBD4-D48CB4B1B307. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie art. 57 § 7 ustawy Ordynacja podatkowa rada miasta ma prawo wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej, którą nalicza się przy udzielaniu ulg podatkowych w postaci odroczenia terminu płatności
oraz rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej.

Stanowi ona rekompensatę dla organu podatkowego za niepobieranie odsetek za zwłokę za czas
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.

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...” (która zgodnie z art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej jest
równa 50% stawki odsetek za zwłokę), czyli w dalszym ciągu jest to 50% stawki odsetek za zwłokę.

Celem uchwały jest formalne uporządkowanie stanu prawnego w zakresie opłaty prolongacyjnej tj.
dostosowanie jej do znowelizowanego zapisu art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej.
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