
Uchwala Nr XXVI/I39/2017
Rady Gminy w Czerminie

z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie zasad ustalania i przekazyrłania z budżetu gminy środków finansowych
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i uslug związanego z zakladem
budżetowym.

Działając na podstawie ań. 18 ust' 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie
gminnym (tękst jednolity Dz-U. z20|6t., poz- 446) v z*iękl z alt. 16 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870), uchwala
się co następuje:

s 1 1. okreśIa się następujące zasady ustalania i przekazywania z budżetu środków finansowych
wynikających z lozliczenia podatku od towarów i usług zwiąanego z zakładem budŹetowym:

l) Wysokość środkówjakie zostaną pżekazane do samorządowego zakładu budżetowęgo
zostaje okreśIona na podstawie plzedstawionego przez zakład rozliczenia podatku
VAT za dany okrcs lozliczeniowy.
Przekazaniu podlega jedyńe kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
wynikająca z roz|iczenia poda&u VAT przedstawionego prŻez zakład budzetowy.
Pnekazanie środków wynikających z przedstawionęco przez z*ład budżetowy
Iozliczenia nastąpi w ciągu 7 dni od momentu wpływu na rachunek baŃowy Gminy
Żwlotu nadwyżki podatku VAT naliczonego wykazanej do zwrctu w scentEliŻowanej
deklaracji VAT.
W prz1padku niewystąpięnia nadwyżki podatku VAT naliczonego wykazanej do
zMotu na rachunek bankowy Gminy w scentralizowanej deklaracji VAT Gminy, zwlot
nadwyżki podatku VAT wynikającej z rozliczenia przedstawionego ptzez zakJad
budżetowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT w
Urzędzie Skarbowym.
W przypadku wszczęcia przez Urząd Skarbowy lub Urząd Kontroli Skarbowej kontroli
rozliczenia podatku VAT, zwrct środków wynikających z rozliczenia przedstawionego
ptzez zaklad budż,€towy nastąpi w terminie 7 dni od ostatecznego zakończenia
kontroli, a w przypadku prowadzenia postępowania podatkowego czy sądowego, po
ich ostatecznym zakończeniu.
W prz1padku wszczęcia plzez Urząd Skarbowy lub Urząd Kontroli Skalbowej
postępowania podatkowęgo dot' podatku vAT, zwlot środków wynikających z
rozliczęlia przedstawionego przez zak|ad budżetowy zostaję wstrzymany do czasu
zakończenia postępowania tj. do czasu doręczenia decyzji końcącej postepowanie
podatkowe pod warunkiem, że nie zostaną w niej wykazane nieprawidlowości w
zakresie dotyczącym rozliczenia podatkll vAT związanym z ?*ladem budżętowym.
w przypadku wykaz ania nieprawidłowości zwTot środków wynikaj ących z rozliczenia
prz edstawionego pfzez zakład budżetowy:
-nie wystąpi w przypadku nie uznania stanowiska Gminy,
_nastąpi w tęrminie 7 dni od dnia doręczenia Gminie rozstrzygnięcia stosownych
organów w tej sprawie.
W przypadku wystąpienia koniecmości sporądzenia korekt deklaracji VAT w
związku z rozliczeniem związanym z zakładem budżetowym zalówno spowodowanej
wykryymi nieprawidłowościami, błędami rachuntowymi oraz z inrrych powodów:
a) w przypadku zmniejszenia kwoty nadwyzki podatku naliczonego nad należnym

zwięłne1 z rcz|iczeniem zakładu budżetowego' zakład zobowiązany jest zwlócić
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na konto Gminy ńżnicę wynikającą ze skorygowanego rozliczeńa w t€nińe 7

dni,
b) w p:z}padku zwiększenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad nalężnym

z','ńązanej z lozliczeńęm zakładu budźplowego _ Gmina pozostdą kwotę
nadwyżki zobowiqzuje się przr*az& zakladowi budżętowemu w terminie i na
zasadach okeślonych w ppkt' 3 i4

2. Zasady ustalania i przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. l mają

zaśosowanie po raz pierwszy do rodiczenia podatku od towaów i usług VAT za miesiąc

sĘczeil'2ol7t.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr xxvl /l3920l7

Rady Gminy w Czerminie

z dnia 3l marca 2017r.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
samoządowy zakład budżetowy moż€ otrzymać z budżetu jednostki samorządu ter}'torialnęgo

środki finansowe .vłynikające z rozliczenia poda&u od towańw i usług, z tym że ich wysokość
nie moż€ być wyższa niż wnikająca'z rozIiczenia tego podatku zwivĄlięgo z W ?*ładęm.
Art. ló ust. 2 pkt. ó okęśla' iż zasady ustalania i przekazyrłania środków finansowych
wynikających z rozliczenia poda&u VAT związanego z z*ład,em budżetołym okeśla organ
stanowiący jednostki samorządu ter}tońalnego - Rada Gminy. W związku z powyżsTytl
podjęcie stosownej uchwały uzruje się za koniecznę i uzasadńone.


