UCHWAŁA Nr XVII/186/2016
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego samorządowemu zakładowi budżetowemu.

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 ze zm. z 2016 r. poz. 1579), 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)oraz art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. z 2016 r. poz. 1984) uchwala się,
co następuje:

§ 1.Środki finansowe, o których mowa w art. 15 ust.4a ustawy o finansach
publicznych, będą przekazywane samorządowemu zakładowi budżetowemu w wysokości
odpowiadającej nadwyżce podatku VAT naliczonego nad należnym, wynikającej
z cząstkowej deklaracji VAT składanej za dany okres rozliczeniowy przez zakład do Gminy
Widuchowa.
§ 2. Środki, o których mowa w § 1, będą przekazywane na rachunek bankowy zakładu
budżetowego niezwłocznie, w przypadku gdy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
nie wystąpi w zbiorczej deklaracji VAT – 7 Gminy Widuchowa, lub po otrzymaniu zwrotu
środków z Urzędu Skarbowego, jeśli nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wystąpi
w zbiorczej deklaracji VAT-7 Gminy Widuchowa

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/186/2016
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2016 r.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. 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 określającej,
zmianie uległy zasady rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Od 1 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek rozliczania
podatku od towarów i usług wspólnie ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi.
W przypadku braku podjęcia niniejszej uchwały Zakład Gospodarki Komunalnej zostanie
pozbawiony możliwości odliczenia podatku VAT, co wiąże się z koniecznością zwiększenia
wydatków w zakresie pokrycia kosztów podatku od towarów i usług.

