
UCHWAŁA NR XXXIII/385/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

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

§ 1. 

Uchwałą niniejszą Rada Miasta Sandomierza:

1) wprowadza na terenie Gminy Sandomierz opłatę prolongacyjną,

2) określa wysokość stawki opłaty prolongacyjnej.

§ 2. 

Wprowadza się na terenie Gminy Sandomierz opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu 
płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku oraz z tytułu odroczenia lub rozłożenia na 
raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

§ 3. 

Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na 
podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 57 § 7 ustawy Ordynacja podatkowa rada gminy ma prawo wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej, którą stosuje się przy udzielaniu ulg podatkowych w postaci odroczenia terminu płatności
podatku lub zaległości podatkowej oraz rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej. Opłata
powyższa stanowi rekompensatę dla organu podatkowego za niepobieranie odsetek za zwłokę za czas
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.
Opłatę prolongacyjną wnoszą podatnicy którym, na mocy decyzji organu podatkowego, rozłożono na raty
lub odroczono terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu
Miasta.
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