UCHWAŁA Nr XXVI/263/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Police środków
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towaru i usług dla Samorządowego
Zakładu Budżetowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w zw. 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 2018 r. poz. 280) oraz art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 867 i 1649, i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) –
Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Police środków
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towaru i usług Zakładowi Odzysku i
Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym oraz Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Ufniarz

Załącznik do uchwały nr XXVI/263/ 2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Police środków finansowych wynikających z
rozliczenia podatku od towaru i usług dla Samorządowego Zakładu Budżetowego
1. Niniejsze zasady określają sposób ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Police dla
Samorządowego Zakładu Budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia
podatku od towarów i usług.
2. Ilekroć poniżej jest mowa o:
1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Police,
2) Zakład – rozumie się przez to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
i Zakład Odzysku i Składowania Odpadów w Leśnie Górnym,
3) Podatku – rozumie się przez to podatek od towarów i usług.
3. Zakład otrzymuje z budżetu Gminy środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku, na
podstawie przedstawionego przez Zakład cząstkowego JPK_VAT za dany okres rozliczeniowy.
4. Przekazaniu

podlega

kwota

nadwyżki podatku

naliczonego nad

podatkiem należnym

wynikającym z cząstkowego JPK_VAT złożonego przez Zakład.
5. Przekazanie środków wynikających ze złożonego rozliczenia przez Zakład nastąpi w ciągu 7 dni
od momentu wpływu z Urzędu Skarbowego na rachunek bankowy Gminy zwrotu nadwyżki
podatku VAT naliczonego wykazanej do zwrotu w scentralizowanym pliku JPK_VAT.
6. W przypadku gdy w scentralizowanym pliku JPK_VAT złożonym przez Gminę za dany miesiąc
nie wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym, zwrot nadwyżki podatku
naliczonego nad podatkiem należnym wynikającym z cząstkowego pliku JPK_VAT zakładu
nastąpi w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zakład złożył
rozliczenie.
7. W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku VAT naliczonego wykazanej do przeniesienia na
następny okres rozliczeniowy wynikający ze scentralizowanego pliku JPK_VAT za dany okres
rozliczeniowy, zwrot nadwyżki podatku VAT wynikającej z cząstkowego pliku JPK_VAT
przedstawionego przez Zakład nastąpi w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym Gmina złożyła scentralizowany pliku JPK_VAT do Urzędu Skarbowego.
8. W razie wystąpienia konieczności sporządzenia korekty pliku JPK_VAT, spowodowanej
wykrytymi nieprawidłowościami, błędami rachunkowymi lub z innych powodów (wynikającymi z
rozliczenia dokonanego przez Zakład):

1) W przypadku zmniejszenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym
wynikającej z cząstkowego pliku JPK_VAT Zakładu, Zakład zobowiązany jest zwrócić na
wyodrębniony rachunek Gminy różnicę wynikającą ze skorygowanego rozliczenia w terminie
złożenia korekty. Łącznie z korektą Zakład zobowiązany jest do pisemnego wskazania
przyczyn składania korekty oraz do złożenia kopii rejestrów zakupu i sprzedaży za dany
miesiąc rozliczeniowy. Należne odsetki za zwłokę Zakład zobowiązany jest wpłacić na
rachunek Gminy w wysokości i terminie wskazanym w pisemnej informacji otrzymanej od
Gminy.
2) W przypadku zwiększenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym
wynikającej z cząstkowego pliku JPK_VAT Zakładu, Gmina zobowiązuje się przekazać
różnicę nadwyżki Zakładowi w zależności od okoliczności uzasadniających dokonanie korekt
w terminie i na zasadach określonych w pkt. 4 i 5. Łącznie z korektą Zakład zobowiązany jest
do pisemnego wskazania przyczyn składania korekty oraz do złożenia kopii rejestrów zakupu
i sprzedaży za dany miesiąc rozliczeniowy.
9.

W przypadku wszczęcia przez organy Krajowej Izby Administracji Skarbowej postępowania
podatkowego dotyczącego podatku, zwrot nadwyżki wynikającej z cząstkowego Pliku JPK_VAT
złożonego przez Zakład, zostaje wstrzymany do czasu zakończenia postępowania podatkowego
tj. do czasu doręczenia decyzji kończącej postępowanie podatkowe pod warunkiem, że nie
zostaną w niej wykazane nieprawidłowości w zakresie dotyczącym rozliczenia podatku
związanym z Zakładem. W przypadku wykazania nieprawidłowości związanych z Zakładem
zwrot środków wynikających z rozliczenia złożonego przez Zakład:
1) nie wystąpi w przypadku nieuznania stanowiska Gminy, w części dotyczącej tej
nieprawidłowości.
2) nastąpi w terminie 7 dni od dnia ostatecznego zakończenia postępowania podatkowego.

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, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zasady
ustalania i przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych
wynikających 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.
Do dnia 1 stycznia 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
oraz Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, były samodzielnymi
podatnikami podatku od towarów i usług i wszelkie zwroty wynikające z deklaracji podatku od
towarów i usług, były zwracane przez Urząd Skarbowy bezpośrednio na rachunki bankowe
Zakładów.
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje centralizacja rozliczeń podatku VAT w jednostkach
samorządu terytorialnego. Podstawą tych zmian jest ustawa z dnia 5 września 2016 r, o której mowa
na wstępie.
W związku z powyższym Zakłady budżetowe zostały wykreślone z rejestru podatników VAT i
zostały zobowiązane do wspólnego rozliczenia podatku od towarów i usług wraz z innymi
jednostkami organizacyjnymi Gminy jako jedno scentralizowane rozliczenie podatku VAT.
Jednocześnie ewentualne zwroty podatku od towarów i usług dokonywane są na wyodrębniony
rachunek bankowy Gminy.
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 VAT, z tym że ich wysokość nie może być wyższa
niż wynikająca z rozliczenia tego podatku związanego z tym zakładem.
Wprowadzenie zasad wskazanych w uchwale jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości
rozliczeń wynikających z obowiązkowej centralizacji podatku VAT oraz prawidłowego prowadzenia
gospodarki finansowej Zakładów budżetowych.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Projekt uchwały przygotowany
przez Wydział Finansowo Budżetowy
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