
Uchwała Nr XXXI/211/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27  września 2017 roku

w  sprawie  zasad  ustalania  i  przekazywania  z  budżetu  miasta  środków  finansowych
wynikających  z  rozliczenia  podatku  od  towarów  i  usług  związanego  z  samorządowymi
zakładami budżetowymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, poz.935 ) art.24 ustawy z dnia 5 września 2016r. 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 państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez
jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2016r. poz.1454, poz.1948) , art.15 ust.4a   ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r.
poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935,poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) Rada Miasta uchwala
co następuje:

§ 1. Określa się zasady ustalania i przekazywania z budżetu miasta Hajnówka samorządowym zakładom

budżetowym środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o  zakładzie budżetowym należy przez to rozumieć samorządowe zakłady

budżetowe :

1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce,

2) Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce w likwidacji,

3) Park Wodny w Hajnówce.

§ 3.    1. Zakład budżetowy otrzymuje z budżetu środki finansowe wynikające z rozliczeń podatku od  

towarów  i usług, zwanego dalej VAT.

2. Przekazaniu podlega jedynie kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikająca z

rozliczenia podatku VAT i wykazana w deklaracji cząstkowej  zakładu  budżetowego za dany

miesiąc.

3. Przekazanie na rachunek bankowy zakładu budżetowego nadwyżki  podatku naliczonego nad

należnym wynikającej z przedstawionego przez zakład budżetowy rozliczenia, nastąpi w ciągu 7

dni od dnia wpływu na rachunek budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka  zwrotu nadwyżki podatku

VAT naliczonego ,  wykazanej do zwrotu w zbiorczej  deklaracji VAT-7.

4. W  przypadku  niewystąpienia  nadwyżki  podatku  naliczonego  nad  należnym,  wykazanej  do

zwrotu na rachunek budżetu Gminy Miejskiej w deklaracji  zbiorczej VAT-7, zwrot nadwyżki

podatku  VAT,  wynikającej  z  deklaracji  cząstkowej  przedstawionej  przez  zakład  budżetowy

nastąpi do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy zakładu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

 Jakub Ostapczuk


