
UCHWAŁA NR …./……../….. 
RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia ………    r. 
 

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Białobrzegi 
środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 

Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1),  art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.2 ) oraz art. 24 ustawy z dnia 
5 września 2016 roku 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 2016 r., poz. 1454 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1. Środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług przekazywane  
przez Gminę Białobrzegi, zwaną w dalszej części uchwały Gminą, mogą być ustalane i 
przekazywane Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach, zwanemu w dalszej 
części uchwały zakładem, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.  
 
§ 2. Wysokość środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, 
zwanego dalej podatkiem VAT, do przekazania zakładowi ustalana jest jako nadwyżka 
podatku VAT naliczonego nad należnym wynikająca z deklaracji cząstkowej VAT zakładu. 
 
§ 3.  W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym, z cząstkowej deklaracji VAT zakładu 
wynika kwota nadwyżki, o której mowa w § 2 i kwota ta jest odzyskiwana przez Gminę w 
drodze zwrotu podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT Gminy, Gmina dokonuje zwrotu 
nadwyżki na rachunek zakładu w ciągu 14 dni od dnia wpływu zwrotu podatku VAT na 
rachunek bankowy Gminy. 
 
§ 4. W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym, z cząstkowej deklaracji VAT zakładu 
wynika kwota nadwyżki, o której mowa w § 2 i kwota ta pomniejsza podatek VAT Gminy 
podlegający wpłacie w danym okresie rozliczeniowym lub kiedy w deklaracji Gminy zostanie 
wykazana kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny 
okres rozliczeniowy, Gmina dokonuje zwrotu nadwyżki na rachunek zakładu w ciągu 14 dni 
od dnia złożenia deklaracji VAT przez Gminę.  
 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.  
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260. 
3 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948. 



§ 5. W przypadku złożenia korekty deklaracji cząstkowej VAT zakładu, w której kwota 
nadwyżki, o której mowa w § 2, ulega zwiększeniu w stosunku do poprzedniej deklaracji 
cząstkowej VAT zakładu za ten okres rozliczeniowy, Gmina przekazuje kwotę zwiększenia w 
terminach określonych w § 3 – 4 licząc od dnia złożenia korekty deklaracji VAT przez 
Gminę.  
 
§ 6.  W przypadku złożenia korekty deklaracji cząstkowej VAT zakładu, w której kwota 
nadwyżki, o której mowa w § 2, ulega zmniejszeniu w stosunku do poprzedniej deklaracji 
cząstkowej VAT zakładu za ten okres rozliczeniowy, Gmina rozlicza różnicę przy 
najbliższym zwrocie nadwyżki, o której mowa w § 2.  
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.  

 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
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 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 2016 r., poz. 1454 z późn. zm.) jeżeli 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przewiduje przekazywanie środków 
finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług musi przed pierwszym 
przekazaniem tych środków określić zasady ich ustalania i przekazywania.  
W związku z tym, że nadwyżka podatku od towarów i usług wynikająca z deklaracji VAT 
cząstkowej samorządowego zakładu budżetowego wynika z płatności i rozliczeń tego zakładu 
i przed centralizacją była przekazywana na jego rachunek bankowy przez urząd skarbowy, 
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  


