
 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                               

UCHWAŁA Nr XXVII/144/2017  

Rady Gminy  Polska Cerekiew 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Polska 

Cerekiew dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych 

wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. 

 

 

  

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1), art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2)  oraz art. 24 ustawy z 

dnia 5 września 2016 o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz 

dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizacji projektów 

finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) uchwala się, co następuje: 

 

§1 

 

Określa się zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Polska Cerekiew dla 

samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi – 

środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko  

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579, 1948,  z 2017 r. 
poz. 730 i 935. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260 oraz z 2017 r. 

poz. 60, 191, 659 i 933. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 

 Zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. z 2016 r. poz. 1984, 2260) samorządowy zakład 

budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe 

wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym że ich wysokość nie może być 

wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego podatku związanego z tym zakładem.  

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń 

podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych 

na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. nr 1454) jeżeli organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego przewiduje przekazywanie środków finansowych, 

wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, samorządowemu zakładowi 

budżetowemu utworzonemu przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, organ ten musi 

określić zasady ustalania i przekazywania z budżetu jst tych środków, nie później niż przed 

dniem przekazania tych środków. Przedmiotowa uchwała ma na celu uregulowanie rozliczeń 

Gminy Polska Cerekiew z jej jednostką organizacyjną działającą w formie zakładu 

budżetowego – Zakładem Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi Wprowadzenie 

rozwiązania jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości rozliczeń wynikających z zakresu 

obowiązkowej centralizacji podatku od towarów i usług. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXVII/144/2017 

Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 czerwca 2017 r.  

 

Zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Polska Cerekiew dla samorządowego 

zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych  w Polskiej Cerekwi – środków 

finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług  

 

1. Począwszy od rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Polska Cerekiew za 

miesiąc czerwiec 2017 r. Gmina Polska Cerekiew przekazuje samorządowemu zakładowi 

budżetowemu – Zakładu Usług Komunalnych  w Polskiej Cerekwi – środki finansowe 

wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z tym zakładem.  

 

2. Środki finansowe przekazywane są w wysokości wynikającej z rozliczenia podatku od 

towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym w oparciu o 

prowadzone przez ten zakład rejestry sprzedaży oraz rejestry zakupu, a także sporządzoną 

cząstkową deklaracją VAT.  

 

3. Środki finansowe przekazywane są w kwocie wynikającej z cząstkowej deklaracji VAT, 

bez dokonywania zaokrągleń do pełnych złotych, jeżeli z rozliczenia wynika nadwyżka 

podatku naliczonego nad należnym za dany okres rozliczeniowy. 

 

4. Gmina Polska Cerekiew dokona zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 

samorządowemu zakładowi budżetowemu na rachunek bankowy tego zakładu, w terminie 14 

dni od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy. Jeżeli w 

scentralizowanej deklaracji VAT Gmina Polska Cerekiew wykazała różnicę podatku 

naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości przekraczającej 

kwotę zwrotu środków finansowych wynikającą z rozliczenia podatku od towarów i usług 

związanego z samorządowym zakładem budżetowym zwrot środków nastąpi w terminie 14 

dni od otrzymania zwrotu powyższej kwoty z Urzędu Skarbowego.  

 

5. W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z cząstkowej deklaracji VAT 

samorządowego zakładu budżetowego wynika kwota nadwyżki VAT naliczonego nad VAT 

należnym i ww. kwota pomniejsza zobowiązanie VAT Gminy Polska Cerekiew  wynikające z 

cząstkowych deklaracji VAT centralizowanych jednostek albo kiedy w scentralizowanej 

deklaracji VAT zostanie wykazana kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do 

przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, Gmina Polska Cerekiew dokona zwrotu ww. 

nadwyżki na rachunek bankowy samorządowego zakładu budżetowego w ciągu 14dni 

roboczych od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT.  

 

6. W przypadku wszczęcia przez Urząd Skarbowy lub Urząd Kontroli Skarbowej 

postępowania podatkowego dotyczącego podatku VAT zwrot środków wynikających z 

rozliczenia przedstawionego przez samorządowy zakład budżetowy zostaje wstrzymany do 

czasu zakończenia postępowania, tj. do czasu doręczenia decyzji kończącej postępowanie 

podatkowe pod warunkiem, że nie zostaną w niej wykazane nieprawidłowości w zakresie 

dotyczącym rozliczenia podatku VAT związanym z samorządowym zakładem budżetowym. 

W przypadku wykazania nieprawidłowości zwrot środków wynikających z rozliczenia 

przedstawionego przez samorządowy zakład budżetowy, albo nie wystąpi, w przypadku nie 



uznania stanowiska Gminy Polska Cerekiew, albo nastąpi w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Gminie Polska Cerekiew rozstrzygnięcia stosownych Organów w tej sprawie.  

 

7. W przypadku wystąpienia konieczności sporządzenia korekt deklaracji VAT w związku z 

rozliczeniem związanym z samorządowym zakładem budżetowym, zarówno spowodowanej 

wykrytymi nieprawidłowościami, błędami rachunkowymi oraz z innych powodów:  

1) w przypadku zmniejszenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 

związanej z rozliczeniem samorządowego zakładu budżetowego, zakład ten zobowiązany jest 

zwrócić na konto Gminy Polska Cerekiew różnicę wynikającą ze skorygowanego rozliczenia 

w terminie 7 dni.  

 

2) w przypadku zwiększenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 

związanej z rozliczeniem samorządowego zakładu budżetowego – Gmina Polska Cerekiew 

pozostałą kwotę nadwyżki przekazuje temu zakładowi w terminach i na zasadach określonych 

w pkt. 4. 

 

 3) w przypadku, gdy zwrot nadwyżki jeszcze nie nastąpił Gmina Polska Cerekiew 

dokonuje zwrotu nadwyżki wynikającej z korekty w terminie 7 dni od dnia złożenia 

właściwej korekty. 


