
UCHWAŁA Nr XXVI/132/17 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 10 lutego 2017 roku 

 
 
w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych 
wynikaj ących z rozliczenia podatku od towarów i usług dla zakładu budżetowego 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 15 ust. 4a oraz art.16 ust. 2 pkt   
6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870,                   
z późń. zm.), w 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 realizacje 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), 
Rada Gminy Kamiennik  uchwala, co następuje: 
 
§1.1. Określa się następujące zasady ustalania i przekazywania środków finansowych 
wynikających z rozliczenia podatków od towarów i usług Zakładowi Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Kamienniku: 
1)  jeżeli w deklaracji cząstkowej VAT-7 za dany miesiąc Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Kamienniku wystąpiła nadwyżka VAT naliczonego nad należnym  
to podlega ona przekazaniu na rachunek bieżący zakładu z zastrzeżeniem pkt. 2;          
2)  jeżeli w deklaracji cząstkowej VAT-7 za dany miesiąc Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Kamienniku wystąpiła nadwyżka VAT naliczonego nad należnym, 
a w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub czynności                
sprawdzających przez organy podatkowe, część lub całość tej kwoty zwrotu nadwyżki VAT 
naliczonego nad należnym zadeklarowana przez Gminę Kamiennik  w deklaracji zbiorczej 
VAT-7 nie zostałaby Gminie Kamiennik zwrócona, Gmina Kamiennik wstrzymuje zwrot 
kwoty do  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku. 
2. Zasady ustalania i przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 1 mają 
zastosowanie począwszy od 2017 roku. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


