UCHWAŁA NR XX/127/2016
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Wilczyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Wilczyceuchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Wilczyce opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub
odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wilczyce.
2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie
art. 56 d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/28/2007 Rady Gminy Wilczyce z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie opłaty
prolongacyjnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Krakowiak
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/127/ 2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty
prolongacyjnej.
W związku ze zmianą zapisu art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacji podatkowej (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), które było następujące „ Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50%
ogłaszanej na podstawie art.56 § 3 stawki odsetek za zwłokę’’ zmieniono zapis na aktualnie obowiązujący
tj: „ Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę”
Stawki odsetek za zwlokę ogłaszane są na podstawie art.56 d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) przez Ministra właściwego do spraw finansów
publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski
”
Mając powyższe na uwadze podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
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