UCHWAŁA Nr XLVI/390/14
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.594,
zm. Dz.U. z 2013 r., poz.645, poz.1318, Dz.U. z 2014 r., poz.379), art.4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, zm.
Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz.676, Nr 232, poz.1378), art.57 § li § 7 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.,
poz.749, zm. Dz.U. z 2012 r., poz.848, poz.1101, poz.1342, poz.1529, zm.
Dz.U. z 2013 r., poz.35, poz.1027, poz.1036, poz.1145, poz.1149, poz.1289,
poz.1313), Rada Gminy w Kazimierzu Biskupim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty prolongacyjnej w wysokości 50 % odsetek za
zwlokę obowiązujących w dniu wydania decyzji odraczającej termin płatności
podatku lub rozkładającej na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwlokę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwala Nr XVIII/165/99 Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 23 grudnia 1999 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.
§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XLVI/390/14
z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Ordynacja
podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz.749 z późn. zm.), organ podatkowy,
ze względu na ważny interes podatnika, na jego wniosek może odroczyć termin
płatności podatku lub rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości
podatkowej wraz z odsetkami za zwlokę.
Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią
pomocy publicznej, które stanowią pomoc de minimis, które stanowią pomoc
publiczną.
W razie wydania ww. decyzji, Rada Gminy ustala opłatę prolongacyjną_
w wysokości 50 % odsetek za zwlokę obowiązujących w dniu jej wydania.
Na terenie Gminy Kazimierz Biskupi wcześniej obowiązywała Uchwala Nr
XVIII/165/99 z dnia 23 grudnia 1999 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej,
którą należy dostosować do obowiązujących przepisów.
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