UCHWAŁA NR XXII/173/2016
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
Rada Miejska Będzina uchwala:
§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności
podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Miasta Będzina.
§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej równa jest obniżonej stawce odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/374/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie
wysokości opłaty prolongacyjnej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 września
2015 roku, zmianie uległa treść art. 57 § 7 o.p. w zakresie stawki opłaty prolongacyjnej. Według aktualnego
brzmienia, wysokość opłaty prolongacyjnej wprowadzonej przez radę gminy, nie może być większa niż obniżona
stawka odsetek za zwłokę. Natomiast, zgodnie z art. 56a § 1 o.p. obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50%
stawki odsetek za zwłokę, która to stawka równa jest sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu
lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może
być niższa niż 8%. Obecnie stawka odsetek za zwłokę kształtuje się na poziomie 8%. W związku z tym obecna
maksymalna stawka opłaty prolongacyjnej to 4%. Wobec powyższego wskazać należy, że w zasadzie zmiana
przepisów miała wyłącznie charakter redakcyjny. Poprzednio, opłata prolongacyjna nie mogła być wyższa niż 50%
stawki odsetek za zwłokę, czyli także 4%. Biorąc jednak pod uwagę, że powyższa zmiana wpływa na treść
uchwały, zasadnym jest jej dostosowanie. Ponadto, opłata prolongacyjna pobierana na terenie miasta Będzina
funkcjonuje obecnie na podstawie podjętej 18 czerwca 1998 roku uchwały. Z uwagi na duży upływ czasu od
momentu jej podjęcia, oraz mając na uwadze wprowadzone zmiany w Ordynacji podatkowej, zasadne stało się
zaktualizowanie podstawy pobierania oraz wysokości opłaty prolongacyjnej. Realia gospodarcze kraju mające
wpływ na stawkę odsetek za zwłokę uległy ogromnym zmianom od 1998 roku. Ustalona w tym czasie opłata
prolongacyjna na poziomie 40% stawki odsetek za zwłokę, jest nieporównywalna do jej nominalnej wartości
obecnie. Stąd, postanowiono ustalić stawkę opłaty prolongacyjnej na poziomie wskazanym przez ustawodawcę.

Id: IYVHK-DTUMG-EXXAV-CCBJS-LOPIW. Uchwalony

Strona 1

