
UCHWAŁA NR XXX/333/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Orzesze na rzecz 
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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) w związku z art.24 ustawy z dnia 5 września 2016r. 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 2016r., poz.1454)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Określa się następujące zasady ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Orzesze środków 
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowemu zakładowi 
budżetowemu w Orzeszu pn „Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej":

1) w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z cząstkowej deklaracji VAT zakładu wynika kwota 
nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym i w/w kwota jest odzyskiwana przez Miasto w drodze 
wniosku o zwrot VAT wynikający ze scentralizowanej deklaracji VAT, Miasto dokonuje zwrotu w/w 
nadwyżki na rachunek bankowy zakładu w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania z Urzędu 
Skarbowego lub od dnia innego efektywnego uznania nadwyżki na rzecz Miasta z zastrzeżeniem 
punktu 3) i 4);

2) w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z cząstkowej deklaracji VAT zakładu wynika kwota 
nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym i w/w kwota pomniejsza zobowiązanie VAT Miasta 
wynikające z deklaracji VAT centralizowanych jednostek albo kiedy w scentralizowanej deklaracji 
VAT zostanie wykazana kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na 
następny okres rozliczeniowy, Miasto dokona zwrotu w/w nadwyżki na rachunek bankowy zakładu 
w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT w Urzędzie Skarbowym 
z zastrzeżeniem punktu 3) i 4);

3) w przypadku, gdy kwota nadwyżki VAT wynikająca z cząstkowej deklaracji VAT samorządowego 
zakładu budżetowego została by w całości bądź części w wyniku przeprowadzonej kontroli 
podatkowej, postępowania podatkowego lub innych czynności organu podatkowego zakwestionowana 
przez Urząd Skarbowy i nie zostałaby Miastu Orzesze zwrócona lub efektywnie uznana  oraz 
w sytuacji korekty deklaracji cząstkowej zakładu powodującej zmniejszenie w całości lub części 
kwoty nadwyżki:

a) jeżeli kwota nadwyżki nie została jeszcze przekazana zakładowi Miasto Orzesze wstrzymuje zwrot 
w całości lub części kwoty nadwyżki do  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Orzeszu,

b) jeżeli kwota nadwyżki została już przekazana zakładowi, Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Orzeszu zobowiązany jest zwrócić na konto Miasta Orzesze całość lub część 
kwoty nadwyżki skorygowanej bądź niezwróconej, zakwestionowanej przez Urząd Skarbowy;

4) w przypadku gdy wykazana nadwyżka VAT naliczonego nad VAT należnym w cząstkowej deklaracji 
VAT zakładu dotyczy faktur finansowanych z dotacji udzielanej przez Miasto Orzesze dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu która została przekazana na realizację zadań 
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w kwocie brutto tzn. wraz z naliczonym podatkiem VAT Miasto Orzesze nie dokonuje zwrotu w/w 
nadwyżki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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