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UCHWAŁA NR XXVI.263.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 ., 
poz. 1875) i art. 57 § 2 i § 7  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017 r., 
poz. 201 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności 
podatków stanowiących dochód budżetu gminy Biała w wysokości 25% stawki odsetek za zwłokę, ogłoszonej 
przez Ministra Finansów na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIII/270/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

1) Zm. z 2015 r. poz. 1649, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428 i 1537.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art 57 § 7 ustawy Ordynacja podatkowa - rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną w

wysokości nie większej niż 50% obniżonej stawki odsetek za zwłokę (tj. 4%). Obecnie obowiązująca

uchwała określa opłatę prolongacyjną w wysokości 5% odsetek za zwłokę, tj. 0,4%. W związku z tym, iż

zmieniony został zapis w Ordynacji podatkowej zaistniała konieczność zmiany uchwały i tym samym

proponuje się aby zwiększyć opłatę prolongacyjną.

Przykład:

Przesunięcie raty podatkowej w kwocie 1.000 zł na 260 dni.

Obecnie obowiązująca uchwała:

1.000 zł x 260 dni x (5% z 8% = 0,4%)

........................................................ = 2,85 zł

365 dni

Propozycja uchwały:

1.000 zł x 260 dni x (25% z 8% = 2%)

........................................................ = 14,25 zł

365 dni

Zmianę stawki proponuje się zwiększyć aby koszty związane z wydaniem decyzji (m.in. poczta, papier,

koperta) były zwrotne.

Sporządziła:

Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 24.10.2017 r.
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