UCHWAŁA NR XVI/132/2019
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506
z późn. zm.), art. 57 § 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz.900
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 Skąpe w wysokości 50 % ogłaszanej na
podstawie art. 56 d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.),
obniżonej stawki odsetek za zwłokę.
§ 2. Przepisy § 1 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub
inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.
§ 4. Traci moc uchwała nr IV/21/98 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie wprowadzenia
opłaty prolongacyjnej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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Uzasadnienie
Przepis art.57 ust.7 Ordynacji Podatkowej wskazuje, że w decyzji wydanej na podstawie art.67a § 1 pkt 1 lub
2 organ podatkowy może ustalić opłatę prolongacyjną od kwoty odroczonego lub rozłożonego na raty podatku lub
zaległości podatkowej. Rada Gminy Skąpe Uchwałą Nr IV/21/98 z dnia 29 grudnia 1998r. wprowadziła opłatę
prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu
Gminy Skąpe. Stawka opłaty prolongacyjnej maksymalnie jest równa 100% obniżonej stawki odsetek za zwłokę
i aktualnie wynosi 4%. Istnieje możliwość zmniejszenia tej wartości, przy czym racjonalne jest ustalenie jej na
poziomie przynajmniej 50% obniżonej stawki odsetek za zwłokę, czyli 2%.
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