
Uchwala Nr 275/XXV/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 7 listopada 2016 r. 

w sprawie oplaty prolongacyjnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o sarnorzqdzie 
gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn.zm. ) oraz art. 57 7 ustawy Ordynacja 
podatkowa ( Dz. U. z 2016 r. poz. 613 z pozn. zm. ) Rada Miejska w Serocku uchwala 
co nastqpuje: 

Wprowadza siq na terenie Miasta i Gminy Serock oplatq prolongacyjnq z tytulu rozlozenia na 
raty lub odroczenia terminu platnoici podatkow oraz zaleglosci podatkowych stanowiqcych 
dochod Miasta i Gminy Serock w wysokoici 30 % obnizonej stawki odsetek za zwloke, 
ogloszonej przez Ministra Finansow na podstawie art. 56d ustawy Ordynacja podatkowa. 
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Traci moc uchwala Nr 514/LV/14 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 
20 14 r. w sprawie wprowadzenia oplaty prolongacyjnej . 

Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewodztwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 201 7 roku. 



Uzasadnienie do 
Uchwaly Nr 275lXXVl2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 7 listopada 2016 r. 

w sprawie oplaty prolongacyjnej 

Na podstawie Art. 57 3 7 ustawy Ordynacja podatkowa rada gminy ma prawo do 
wprowadzenia oplaty prolongacyjnej, ktorq stosuje siq przy udzielaniu ulg podatkowych w postaci 
odroczenia terminu platnoici podatku tub zaleg#oici podatkowej. Stanowi ona rekompensatq dla 
organu podatkowego za niepobieranie odsetek za zwlokq za czas rozlozenia na raty lub odroczenia 
terminu platnoSci naleinoSci stanowiqcych dochody wlasne jednostki samorzqdu terytorialnego. 

Podjqcie uchwaly w tej treSci konieczne jest z powodu uchylenia z dniem 01 .01.20 16 roku 
art. 56 8 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa. Obecnie stawka opiaty 
prolongacyjnej, zgodnie z art. 57 5 2 ustawy Ordynacja podatkowa, jest rowna obniionej stawce 
odsetek za zwlokq. Na podstawie art. 56d ustawy Ordynacja podatkowa ogloszenie stawki odsetek 
z .  zwlokq nastqpuje w drodze obwieszczenia ministra do spraw finansow publicznych. 


