Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności
podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód Gminy Namysłów.
§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa
w art. 57 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
§ 3. Traci moc uchwala nr XV/133/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 23, poz. 761).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 613, z późn. zm.) rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną w wysokości nie większej niż
określona w § 2 - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości
podatkowych, stanowiących dochód gminy.
Na terenie Gminy Namysłów opłata prolongacyjna została wprowadzona uchwałą Nr XV/133/08 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Uchwała ta nie była nowelizowana. Do opłaty zobowiązani są podatnicy, którym decyzją organu
podatkowego rozłożono na raty lub odroczono termin płatności podatków lub zaległości podatkowych,
stanowiących dochód Gminy Namysłów.
Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej,
obowiązującej w dniu wydania decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności podatków
oraz zaległości podatkowych, o których mowa w § 1 uchwały.
Wobec zmian przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, dokonanych ustawą z dnia 10 września 2015 r.
o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649),
które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., celowe i uzasadnione jest zaktualizowanie zapisu
dotyczącego ustalania wysokości stawki opłaty prolongacyjnej.
Zgodnie z art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej, stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce
odsetek za zwłokę, czyli 50% stawki odsetek za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie stawki
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z 2016 r.,
poz. 20) wynosi 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Zatem 8% kwoty zaległości w stosunku
rocznym x obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stanowi
4,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym.
Wprowadzenie nowej uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej zaktualizowało podstawę prawną
stosowania stawki tej opłaty.
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