
UCHWAŁA Nr XL/507/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Kalisza  
środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 

dla samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza  
 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn.zm.), art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.), w związku z art. 24 ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywaniu 
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. 2016 r., poz. 1454 
z późn.zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  1. Określa się zasady ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Kalisza środków 
finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych 
zakładów budżetowych Miasta Kalisza. 

2. Zasady ustalania i przekazywania środków, o których mowa w ust.1 mają zastosowanie 
do rozliczeń począwszy od miesiąca stycznia 2017r. 

 

§ 2.  1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

 1) zakładzie budżetowym – należy przez to rozumieć samorządowe zakłady budżetowe
 Miasta Kalisza. 

2) cząstkowa deklaracja – należy przez to rozumieć deklarację podatkową VAT-7 sporządzaną 
 przez samorządowy zakład budżetowy w oparciu o prowadzone  w swojej siedzibie rejestry 
 sprzedaży i zakupów dla potrzeb rozliczeń tego podatku przez Miasto Kalisz. 

3) scentralizowana deklaracja – należy przez to rozumieć deklarację podatkową VAT-7
 sporządzaną przez Miasto Kalisz na podstawie cząstkowych deklaracji VAT-7 składanych
 przez jednostki organizacyjne Miasta Kalisza do tego zobowiązane.    

 

§ 3.  1. Wysokość środków, jakie zostaną przekazane do zakładu budżetowego, zostaje określona na 
  podstawie złożonej przez ten zakład, cząstkowej deklaracji za dany okres rozliczeniowy. 

2. Przekazaniu podlega jedynie kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikająca 
     z rozliczenia podatku VAT przedstawionego przez zakład budżetowy. 

3. W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku VAT naliczonego w scentralizowanej deklaracji,   
     przekazanie środków o których mowa w ust.2 nastąpi w terminie 14 dni od: 

1) momentu wpływu na rachunek bankowy Miasta Kalisza zwrotu nadwyżki podatku VAT 
naliczonego wykazanej do zwrotu w scentralizowanej deklaracji, 

2) dnia będącego terminem złożenia deklaracji VAT-7 w Urzędzie Skarbowym, gdy nadwyżka 
podatku VAT naliczonego została wykazana do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.   



4. W przypadku niewystąpienia nadwyżki podatku VAT naliczonego w scentralizowanej
 deklaracji, przekazanie środków o których mowa w ust.2, nastąpi w okresie 14 dni od dnia
 będącego terminem złożenia deklaracji VAT-7 w Urzędzie Skarbowym. 

5. Środki, o których mowa w ust.2 za okres od stycznia 2017r. do dnia podjęcia niniejszej
 uchwały, zostaną przekazane do zakładu budżetowego w terminie 14 dni od dnia jej
 obowiązywania. 

6. W przypadku konieczności sporządzenia korekty scentralizowanej deklaracji, w związku 
 z rozliczeniem związanym z zakładem budżetowym zarówno spowodowanej wykrytymi
 nieprawidłowościami, błędami rachunkowymi oraz z innych powodów będących
 konsekwencją: 

1) zmniejszenia kwoty nadwyżki podatku VAT naliczonego, wówczas zakład budżetowy 
zobowiązany jest w dniu złożenia korekty cząstkowej deklaracji zwrócić na rachunek bankowy 
Miasta Kalisza, różnicę wynikającą ze skorygowanego rozliczenia. Jeżeli korekta cząstkowej 
deklaracji spowodowała w scentralizowanej deklaracji obowiązek zapłaty podatku wraz 
z odsetkami do Urzędu Skarbowego, zakład budżetowy ją sporządzający zobowiązany jest 
przekazać do budżetu odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych, 

2) zwiększenia kwoty nadwyżki podatku VAT naliczonego, wówczas Miasto Kalisz zobowiązane 
jest pozostałą kwotę nadwyżki zwrócić na rachunek bankowy zakładu budżetowego 
w wysokości wynikającej ze skorygowanego rozliczenia w terminie i na zasadach określonych 
w ust.3 i 4. 

 

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

         § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 
 

           Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

       /…/ 
           Andrzej Plichta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XL/507/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

z dnia 22 czerwca 2017 r. 
 

w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Kalisza  
środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 

dla samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza 

 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od 
towarów i usług oraz dokonywaniu 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, z dniem 
1 stycznia 2017r. została wprowadzona obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu 
terytorialnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). 

 W związku z powyższym jednostka samorządu terytorialnego wstąpiła w prawa i obowiązki swoich 
jednostek organizacyjnych, które dotychczas były samodzielnymi podatnikami podatku VAT i dokonywały 
odrębnych rozliczeń w zakresie tego podatku.   

 Obecnie oznacza to, że w sytuacji powstania nadwyżki w zakresie rozliczeń samorządowego zakładu 
budżetowego w podatku VAT, jej zwrot dokonywany jest do budżetu właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego albo może ona pomniejszać scentralizowane rozliczenia tej jednostki w tym podatku. Tracąc 
status podatnika VAT samorządowy zakład budżetowy nie ma możliwości odzyskania tych środków 
finansowych.    

 Jednakże ustawodawca w art.24 wyżej przywołanej ustawy postanowił, iż organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego może zadecydować o przekazywaniu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
do samorządowego zakładu budżetowego, środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od 
towarów i usług. W tym zakresie organ stanowiący zobowiązany jest określić zasady ustalania 
i przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego tych środków, nie później niż przed dniem 
przekazania tych środków. Natomiast zgodnie z art.15 ust.4a ustawy o finansach publicznych ich wysokość 
nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego podatku związanego z tym zakładem. 

 Tym samym aby uniknąć wzrostu cen usług świadczonych przez samorządowe zakłady budżetowe, 
oraz w celu zapewnienia im płynności finansowej do prowadzenia działalności statutowej, podjęcie stosownej 
uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione. 

 

 

`                 Prezydent  
    Miasta Kalisza 
            /…/ 
Grzegorz Sapiński  

  

 

 

  

 

     

 

 


