UCHWAŁA NR LIX/437/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasto Świnoujście środków
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem
budżetowym – Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r.
poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasto Świnoujście dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów
i usług w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński
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Załącznik do Uchwały Nr LIX/437/2018
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 23 maja 2018 r.

Zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasto Świnoujście
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

1. Niniejsze zasady określają sposób ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasto Świnoujście dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu środków finansowych wynikających z rozliczenia
podatku od towarów i usług.
2. Ilekroć poniżej jest mowa o:
1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Miasto Świnoujście,
2) Zakładzie - rozumie się przez to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu,
3) podatku - rozumie się przez to podatek od towarów i usług.
3. Zakład otrzymuje z budżetu Gminy środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku.
4. Wysokość środków, jakie zostaną przekazane do Zakładu, zostaje określona na podstawie złożonej przez
Zakład cząstkowej deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy.
5. Przekazaniu podlega kwota nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym wynikająca
z cząstkowej deklaracji VAT złożonej przez Zakład.
6. Przekazanie na rachunek Zakładu środków wynikających ze złożonego przez Zakład rozliczenia nastąpi
w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania z urzędu skarbowego zwrotu nadwyżki podatku wykazanej do
zwrotu w scentralizowanej deklaracji VAT złożonej przez Gminę.
7. W przypadku gdy w scentralizowanej deklaracji VAT złożonej przez Gminę za dany miesiąc nie wystąpi
nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad
podatkiem należnym wynikającej z deklaracji cząstkowej VAT Zakładu nastąpi w terminie do 10-tego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zakład złożył rozliczenie do Urzędu Miasta
Świnoujście.
8. W razie wystąpienia, w związku z rozliczeniem związanym z Zakładem, konieczności sporządzenia
korekt deklaracji VAT, spowodowanej wykrytymi nieprawidłowościami, błędami rachunkowymi lub z
innych powodów:
1) W przypadku zmniejszenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym
wynikającej z cząstkowej deklaracji VAT Zakładu, Zakład zobowiązany jest przekazać na
wyodrębniony rachunek Gminy różnicę wynikającą ze skorygowanego rozliczenia w terminie
złożenia korekty. Wraz 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 wyliczyć i uregulować po
otrzymaniu pisemnej informacji z Urzędu Miasta Świnoujście o planowanym terminie dokonania
zapłaty zaległości przez Gminę.
2) W przypadku zwiększenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym
wynikającej z cząstkowej deklaracji VAT Zakładu, Gmina zobowiązuje się przekazać różnicę
nadwyżki Zakładowi, w zależności od okoliczności uzasadniających dokonanie korekty, na zasadach
określonych w ust. 7 lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania z urzędu skarbowego zwrotu nadpłaty.
Wraz z korektą Zakład zobowiązany jest do pisemnego wskazania przyczyn składania korekty oraz
do złożenia kopii rejestrów zakupu i sprzedaży za dany miesiąc rozliczeniowy.
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UZASADNIENIE
Ustawa 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), obowiązująca od dnia
1 października 2016 r., zwana dalej ustawą o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług,
zmieniła sytuację prawną samorządowych zakładów budżetowych w zakresie rozliczania podatku od towarów
i usług w ten sposób, że scentralizowała proces rozliczania tego podatku nakładając przedmiotowy obowiązek na
jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.,
zobowiązane zostały do podjęcia rozliczania podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi utworzonymi przez
nie jednostkami organizacyjnymi takimi jak samorządowe jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady
budżetowe.
Powyższe oznacza, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako jednostka organizacyjna Gminy Miasto
Świnoujście zobowiązany jest do prowadzenia wspólnych rozliczeń podatku od towarów i usług z Gminą. Ponadto
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu został wykreślony z rejestru podatników VAT.
Zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2077 ze zm.), dodanym do przedmiotowej ustawy na mocy art. 21 pkt 1 lit. b) ustawy o szczególnych zasadach
rozliczeń podatku od towarów i usług, 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. Z kolei
stosownie do treści art. 24 ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług, 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 o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług, organ ten określi
zasady ustalania i przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego tych środków, nie później niż przed
dniem przekazania tychże środków.
Wprowadzenie zasad wskazanych w uchwale i szczegółowo opisanych w załączniku do uchwały jest
niezbędne do zapewnienia prawidłowości rozliczeń wynikających z obowiązkowej centralizacji podatku od
towarów i usług. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu na mocy niniejszej uchwały będzie
otrzymywał od Gminy Miasto Świnoujście zwroty nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad
podatkiem należnym w kwotach wynikających z rozliczenia tego podatku wyłącznie w związku z prowadzoną
przez siebie działalnością.
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.
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