
UCHWAŁA NR XXXII/201/16
RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia  opłaty prolongacyjnej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o   
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm.), art.57 § 7ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. Ordynacja podatkowa(tekst jednolity : Dz.U. z 2015r. poz. 613  ze zm.).

Rada Miasta w Porębie uchwala :

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

2. Opłata  prolongacyjna jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art.57§2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała  Nr XIX/184/04 Rady Miasta w 
Porębie  z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie  wprowadzenia na terenie miasta  Poręba opłaty prolongacyjnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 4. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i  wchodzi w życie z 
dniem  1 stycznia 2017r.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba

Urszula Milka Milka
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 57§ 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2015r. poz.
613 z poźń. zm.) Rada Miasta Poręba może wprowadzić opłatę prolongacyjną w wysokości nie
większej niż wysokość obniżonej stawki odsetek za zwłokę- z tytułu rozłożenia na raty lub
odroczenia terminy płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód
gminy. Przepis w przytoczonej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016r.

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym stawka opłaty prolongacyjnej nie mogła
przekroczyć 50% stawki odsetek za zwłokę(podstawowej).

Na terenie Miasta Poręba opłata prolongacyjna została wprowadzona Uchwała nr XIX/
184/04 Rady Miasta w Porębie z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej na terenie Miasta Porębie , w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę.

Powiązanie od dnia 1 stycznia 2016r. opłaty prolongacyjnej z obniżoną stawką odsetek za
zwłokę powoduje konieczność uchwalenia przez Radę Miasta nowej uchwały wprowadzającej
opłatę prolongacyjną, na podstawie której utraci moc dotychczas obowiązująca uchwała wiążąca
wysokość opłaty prolongacyjnej z podstawową stawką odsetek za zwłokę.
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