
UCHWAŁA XXVI/192/2017
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających 
z rozliczenia podatku od towarów i usług  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s 

w Czeskiej Wsi
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, poz. 1579, poz.  1948) i art. 15 ust. 4a oraz art.16 ust. 2 pkt  6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, 
Dz. U. z 2017 r. poz. 191), w związku z 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 
realizacje projektów finansowych 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, poz. 1948), Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące  zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy środków 
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi:

1) wysokość środków jakie zostaną przekazane do samorządowego zakładu budżetowego zostaje 
określona na podstawie rozliczenia podatku VAT przedstawionego przez zakład budżetowy tj. 
złożonej przez Zakład cząstkowej deklaracji VAT-7 za dany miesiąc;

2) przekazaniu podlega jedynie kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikająca 
z rozliczenia podatku VAT przedstawionego przez zakład budżetowy;

3) nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym wynikająca ze sporządzonej za dany 
miesiąc deklaracji cząstkowej, podlega zwrotowi na rachunek samorządowego zakładu budżetowego 
nie wcześniej niż w dacie przekazania Gminie Olszanka cząstkowej deklaracji VAT i nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu z urzędu skarbowego;

4) w przypadku wszczęcia, przez odpowiednie organy, kontroli rozliczenia podatku VAT, zwrot 
środków wynikających z rozliczenia przedstawionego przez zakład budżetowy nastąpi w terminie do 
7 dni od ostatecznego zakończenia kontroli, a w przypadku prowadzenia postępowania podatkowego 
czy sądowego, po ich ostatecznym zakończeniu.

2. Zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych wynikających 
z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej 
Wsi mają zastosowanie do rozliczeń podatku od towarów i usług  począwszy od miesiąca stycznia 
2017 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 ich wysokość nie może być wyższa

niż wynikająca z rozliczenia tego podatku związanego z tym zakładem. Art. 16 ust. 2 pkt. 6

określa, iż zasady ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia

podatku VAT związanego z zakładem budżetowym określa organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego – Rada Gminy. Natomiast zgodnie z 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 realizacje projektów finansowych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego

porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego - jeżeli organ

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przewiduje przekazywanie środków finansowych, o

których mowa w art. 15 ust. 4a ustawy o finansach publicznych, samorządowemu zakładowi

budżetowemu utworzonemu przed dniem wejścia w życie ustawy, organ ten określi zasady

ustalania i przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego tych środków, nie później

niż przed dniem przekazania tych środków.

Uchwała ma na celu uregulowanie rozliczeń Gminy Olszanka z Zakładem Gospodarki Komunalnej

w Olszance z/s w Czeskiej Wsi (zakład budżetowy). Wprowadzone rozwiązania są niezbędne do

zapewnienia prawidłowych rozliczeń wynikających z zakresu obowiązkowej centralizacji podatku

od towarów i usług.
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