
UCHWAŁA NR … 
RADY MIESJKIEJ W LIPNIE 

z dnia 
w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy  Miasta Lipno 
na rzecz zakładu budżetowego środków finansowanych wynikających z rozliczenia 
podatku 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz.1579, poz.1948), z związku 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 
finansowych 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), art. 15 ust. 4a, art. 16 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1948, 
poz.1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz.60, poz.191) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.Środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług przez Miasto 
Gminę Lipno mogą być przekazywane na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie 
na zasadach określonych w niniejszej uchwale 

§ 2.W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z cząstkowej deklaracji VAT Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie wynika kwota nadwyżki VAT naliczonego nad VAT 
należnym i ww. kwota jest odzyskiwana przez Miasto Gminę Lipno w drodze wniosku  
o zwrot VAT wynikający ze scentralizowanej deklaracji VAT,  Miasto Gmina Lipna 
dokonuję zwrotu ww. nadwyżki na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Lipnie w ciągu  30 dni roboczych od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT. 

§ 3.  W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym z cząstkowej deklaracji VAT Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie wynika kwota nadwyżki VAT naliczonego  nad VAT 
należnym i ww. kwota pomniejsza zobowiązanie VAT Miasta Gminy Lipna wynikające  
z cząstkowych deklaracji  VAT nadwyżki podatku jednostek albo kiedy w scentralizowanej 
deklaracji VAT zostanie wykazana kwota nadwyżki podatki naliczonego nad należnym do 
przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, Miasto Gmina Lipna dokona zwrotu ww. 
nadwyżki na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie w ciągu 30 dni 
roboczych od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 



Uzasadnienie 

   Zgodnie  z art. 24 z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od 
towarów i usług oraz dokonywanie 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), jeżeli  organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przewiduje przekazywanie środków 
finansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowego 
zakładu budżetowego, wynikającego z rozliczenia podatku od towarów i usług, to należy 
określić zasady i przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego tych środków, 
nie później niż przed dniem ich przekazania. 

 


