UCHWAŁA NR XIII/99/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie stawki opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Pszczółki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z
2015 r. poz. 613 z późn. 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 gminy Pszczółki.
§ 2. Ustala się opłatę prolongacyjną w wysokości równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę ogłaszanej przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 3. Traci moc uchwała nr XI/146/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie opłaty
prolongacyjnej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Projekt uchwały opracowano w związku z nowym brzmieniem art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej,
obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. Opłata prolongacyjna jest wnoszona przez podatników, którym z
mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zaległości
podatkowe. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu obniżonej stawki odsetek za
zwłokę od zaległości podatkowych, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
obowiązującej w dniu wydania decyzji.
Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną z
tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych
stanowiących dochód gminy w wysokości nie większej niż określona w § 2 ustawy, tj: "stawka opłaty
prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę".
Każdorazowa wysokość opłaty prolongacyjnej będzie ustalana z wykorzystaniem:
- obowiązującej w danej dacie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ogłaszanej w
obwieszczeniu ministra finansów, która na dzień podjęcia uchwały wynosi 8 % kwoty zaległości,
- obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ogłoszonej w obwieszczeniu ministra
finansów, która na dzień podjęcia uchwały wynosi 4 % kwoty zaległości.
Np. kwota zaległego podatku wynosi 1000 zł
liczba dni, na które odroczono podatek wynosi 65 dni
stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 4%
liczba dni w roku 365
opłata prolongacyjna = 1000 x 65 x 4% = 7 zł
365
kwota odsetek bez zastosowania opłaty prolongacyjnej = 1000 x 65 x 8% = 14 zł
365
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