
UCHWAŁA NR XXI/305/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) w związku 
z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. 
poz. 900, z 2018r. poz. 1499 i poz. 1544 oraz z 2019r. poz. 924, poz. 1018, poz. 1495, 
poz. 1520, poz. 1556, poz. 1649, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1818, poz. 1978 i poz. 2200, 
M.P. z 2019r. poz.746 i poz. 747)  Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXV/347/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 listopada 2016 r. 
w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016r. poz. 4347).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.    

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski
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Uzasadnienie

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem COVID-19 istnieje konieczność
wprowadzenia szczególnego rozwiązania, które ułatwi wywiązanie się przez podatników
oraz inne podmioty (inkasentów) z decyzji ratalnych i odroczeniowych dotyczących
podatków stanowiących dochód budżetu gminy.

Aktualnie zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XXV/347/16 Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej, organ podatkowy
zobligowany jest do ustalenia w decyzji ulgowej, wydanej na podstawie art. 67a §
1 pkt 1 lub 2, opłaty prolongacyjnej.

Stawka opłaty prolongacyjnej równa jest obniżonej stawce odsetek za zwłokę, co
stanowi 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę liczonych dla zaległości
podatkowych.

Dzięki uchyleniu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej, w przypadku udzielenia ulgi
z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości
podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy, opłata prolongacyjna nie będzie
naliczana.

Rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej zwiększy realne szanse na uregulowanie
przez podatników (inkasentów) odroczonych i rozłożonych na raty należności
podatkowych.

Proponowane rozwiązanie tj. rezygnacja z naliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu
udzielanych w/w ulg ma dotyczyć okresu obowiązywania stanu epidemii w kraju. Po
ustaniu tych przesłanek Rada ponownie będzie mogła podjąć stosowną uchwałę
o wprowadzeniu opłaty prolongacyjnej.
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