
UCHWAŁA NR RG.0007.227.2017
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Kobiór dla gminnego zakładu 
budżetowego- Kobiórskiego Zakładu Komunalnego- 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 (tekst jednolity Dz.U.z 
2017 r. poz.1875), art 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 r. poz.1870 ze zm.) oraz 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 państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. 
poz.1454)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

Określa się zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Kobiór środków finansowych wynikających 
z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze, zwanego dalej 
Zakładem:

1) wysokość środków jakie zostaną przekazane do Zakładu zostaje określona na podstawie przedstawionego przez 
Zakład rozliczenia podatku VAT za dany okres rozliczeniowy w formie deklaracji cząstkowej VAT-7,

2) przekazaniu podlega jedynie kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikająca z rozliczenia 
podatku VAT przedstawiona przez Zakład,

3) jeżeli w deklaracji cząstkowej VAT-7 Zakładu za dany miesiąc wystąpi nadwyżka VAT naliczonego nad 
należnym, to podlega ona przekazaniu na rachunek bieżący Zakładu, z zastrzeżeniem ust.4 i 5, w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania zwrotu przez Gminę,

4) jeżeli w zbiorczej deklaracji cząstkowej VAT-7 Gminy Kobiór  za dany miesiąc wystąpi nadwyżka VAT 
naliczonego nad należnym, a w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub 
czynności sprawdzających przez organy podatkowe, część lub całość tej nadwyżki zadeklarowana przez Gminę 
Kobiór w deklaracji zbiorczej VAT-7 nie zostanie Gminie zwrócona, Gmina Kobiór wstrzymuje zwrot 
nadwyżki Zakładowi do czasu rozstrzygnięcia,

5) jeżeli w zbiorczej deklaracji VAT-7 Gminy Kobiór za dany miesiąc nie wystąpi nadwyżka VAT naliczonego 
nad należnym, zwrot nadwyżki VAT naliczonego na należnym wynikającej z deklaracji cząstkowej VAT-7 
Zakładu, nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia zbiorczej deklaracji VAT-7, pod warunkiem posiadania przez 
Gminę Kobiór na rachunku bankowym służącycm do rozliczeń podatku VAT środków pieniężnych 
pochodzących z dokonanych przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Kobiór wpłat z tytułu rozliczenia 
podatku VAT,

6) w przypadku wystąpienia konieczności sporządzenia korekty zbiorczej deklaracji VAT w związku 
z rozliczeniem podatku VAT w Zakładzie, zarówno spowodowanej wykrytymi nieprawidłowościami, błędami 
rachunkowymi oraz z innych powodów:

a) w przypadku zmniejszenia kwoty nadwyżki podatku VAT naliczonego na należnym związanej 
z rozliczeniem Zakładu, zobowiązany jest on w ciągu 7 dni zwrócić na konto Gminy Kobiór różnicę 
wynikającą ze skorygowanego rozliczenia,

b) w przypadku zwiększenia kwoty nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym związanej z rozliczenia 
Zakładu, Gmina Kobiór pozostała kwotę nadwyżki przekazuje Zakładowi w terminach i na zasadach 
określonych w ust.3.
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§ 2. 

Zasady ustalania i przekazywania środków finansowych, o których mowa w  § 1 mają zastosowanie po raz 
pierwszy do rozliczenia podatku VAT za październik 2017 roku.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.15 ust.4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych samorządowy zakład
budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe wynikające z
rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym, że wysokość tych środków nie może być większa niż kwota
wynikająca z rozliczenia tego podatku z 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 państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez
jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz.1454) jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego przewiduje przekazywanie środków finansowych samorządowemu zakładowi budżetowemu
utworzonemu przed wejściem w życie w/w ustawy, organ ten musi określić zasady ustalania i
przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego tych środków, nie później niż przed dniem ich
przekazania.

Przedmiotowa uchwała ma na celu uregulowanie rozliczeń Gminy Kobiór z Kobiórskim Zakładem
Komunalnym. Wprowadzenie powyższego rozwiązania jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości
rozliczeń wynikających z zakresu obowiązkowej centralizacji podatku od towarów i usług.

Id: 3A47A8CD-3831-4551-86AC-D1085222FFB2. Uchwalony Strona 1




