
  

 

UCHWAŁA  Nr XXXIII/315/2017 

RADY  MIEJSKIEJ  W   KARCZEWIE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 
w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Karczew 

na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych 

wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług 

 
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
1
) w związku z art. 16 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870
2
) oraz 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) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Środki finansowe wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę 

Karczew mogą być przekazywane na rzecz samorządowego zakładu budżetowego na 

zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

 

 § 2. 1. Środki finansowe stanowiące nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad 

należnym będą zwracane Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Karczewie w okresach 

miesięcznych po rozliczeniu się Gminy Karczew z Urzędem Skarbowym.  

2. W przypadku braku środków z rozliczenia scentralizowanego przekazanie środków 

finansowych następować będzie niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 oraz poz. 1948. 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948;  poz. 1984; poz. 2260 oraz Dz.U. z 2017 r., 

poz. 191. 



UZASADNIENIE 
 

Na podstawie 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) Gmina Karczew oraz jej 

jednostki organizacyjne są  traktowane, z dniem 1 stycznia 2017 roku jako jeden podatnik 

VAT. Oznacza to, iż Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie jako jednostka 

organizacyjna Gminy Karczew zobowiązany jest do prowadzenia wspólnych rozliczeń 

podatku VAT z gminą. 

  

Dotychczas Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Karczewie dokonywał rozliczeń 

bezpośrednio z Urzędem Skarbowym i otrzymywał zwrot podatku VAT na swój rachunek 

bankowy. Od 1 stycznia 2017 roku, zakład zobowiązany jest do rozliczeń podatku VAT z 

Gminą Karczew, która po dokonaniu scalenia rozliczeń swoich jednostek organizacyjnych 

dokonuje rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ewentualny zwrot podatku VAT wpływać 

będzie na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.  

 

W związku z powyższym niezbędne jest ustalenie zasad sposobu przekazywania z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych wynikających z rozliczenia 

deklaracji cząstkowej VAT-7 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.   

 

Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji następował będzie zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 4a ustawy o finansach publicznych  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) do wysokości wynikającej z deklaracji cząstkowej VAT-7 

sporządzonej przez zakład. Gmina przekaże do zakładu środki pozostające po centralizacji 

rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi za dany miesiąc. W przypadku kiedy wysokość 

podatku naliczonego nad należnym w rozliczeniu gminy będzie podlegała zwrotowi podatku z 

Urzędu Skarbowego, przekazanie pozostałej kwoty do zakładu nastąpi po otrzymaniu zwrotu 

z Urzędu Skarbowego.  

Ustalenie niniejszych zasad przekazania środków wynikających z rozliczeń podatku VAT do 

zakładu budżetowego należy do kompetencji organu stanowiącego zgodnie z przepisami 

ustawy o finansach publicznych. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na prawidłowe 

prowadzenie gospodarki finansowej zakładu i zabezpieczy finansowanie wydatków 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


