UCHWAŁA NR XVIII/293/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności
podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Toszek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) w zwiazku z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2019 r. 900 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) na wniosek
Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności
podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Toszek.
§ 2. Wysokość stawki opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowych, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa przez
Ministra Finansów.
§ 3. Opłaty prolongacyjnej o której mowa § 2 nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
§ 4. Traci moc uchwała nr V/28/98 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik

Id: 53FCAD86-2521-43A5-AB69-3A93793BA181. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
W związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podjęcie uchwały jest zasadne.
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