
UCHWAŁA NR XXV/157/17 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 28 lutego 2017 roku 

 

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miejskiej Dynów 

środków finansowych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie, wynikających 

z rozliczenia podatku od towarów i usług 

 

Na podstawie art. 15 ust. 4a, art. 16 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2016 r.,  poz.1870 ze zm.) oraz 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 realizacje 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), Rada Miasta Dynów  uchwala co następuje: 

§ 1. 

Określa się zasady ustalania i przekazywania środków finansowych  wynikających z rozliczenia 

podatku od towarów i usług przez Gminę Miejską Dynów,  Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

w Dynowie działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego. 

§ 2. 

1. W przypadku, gdy w deklaracji cząstkowej deklaracji VAT- 7 za dany miesiąc, Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Dynowie  wynika kwota nadwyżki VAT-u naliczonego nad VAT-em 

należnym i wyżej wymieniona kwota jest odzyskiwana przez Gminę w drodze wniosku o zwrot 

VAT wynikającego ze scentralizowanej deklaracji VAT, Gmina dokonuje zwrotu nadwyżki na 

rachunek bankowy Zakładu w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania z Urzędu 

Skarbowego.  

2.  W przypadku wszczęcia przez Urząd Skarbowy lub Urząd Kontroli Skarbowej kontroli  
rozliczenia podatku VAT, zwrot środków wynikających z rozliczenia przedstawionego przez 
zakład budżetowy nastąpi w terminie 7 dni od ostatecznego 
zakończenia kontroli, a w przypadku prowadzenia postępowania podatkowego czy 
sądowego, po ich ostatecznym zakończeniu. 

 

3. W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z cząstkowej deklaracji VAT zakładu wynika 

kwota nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym i wyżej wymieniona kwota pomniejsza 

zobowiązanie VAT Gminy 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 

dokona zwrotu nadwyżki na rachunek bankowy zakładu w ciągu 7 dni roboczych od dnia 

złożenia scentralizowanej deklaracji VAT. 

 

4. Przy konieczności sporządzenia korekt deklaracji VAT w związku z rozliczeniem związanym 
z zakładem budżetowym spowodowanej wykrytymi nieprawidłowościami, błędami 
rachunkowymi oraz z innych powodów: 

a) w przypadku zmniejszenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 
związanej z rozliczeniem zakładu budżetowego, zakład zobowiązany jest zwrócić 
na konto Gminy różnicę wynikającą ze skorygowanego rozliczenia w terminie 7dni. 
 



b) w przypadku zwiększenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 
związanej  z  rozliczeniem  zakładu  budżetowego  -  Gmina pozostałą kwotę 
nadwyżki zobowiązuje się przekazać zakładowi budżetowemu w terminie i na 
zasadach określonych w pkt. 3. 

c) w przypadku gdy zwrot nadwyżki jeszcze nie nastąpił Gmina dokonuje zwrotu 
nadwyżki wynikającej z korekty w terminie 7 dni od dnia złożenia właściwej 
korekty. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 


