
UCHWAŁA NR XXIX/............../17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2017 r.

w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych zakładowi budżetowemu Zarząd 
Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., 
poz. 446, z późniejszymi zmianami1)), 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), w związku z art. 15 ust.4a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 18702)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się zasady ustalania i przekazywania środków finansowych dla zakładu budżetowego Zarząd 
Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług:

1) Jeżeli w wyniku rozliczenia podatku od towarów i usług Zarządu Cmentarzy Komunalnych za dany okres 
rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to podlega ona przekazaniu na 
rachunek Zarządu Cmentarzy Komunalnych w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia.

2) Wysokość środków finansowych do przekazania, o których mowa w pkt 1, ustalana jest na podstawie  
złożonej przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych cząstkowej deklaracji VAT  za dany okres 
rozliczeniowy.

3) Zasady ustalania i przekazywania środków finansowych, o których mowa wyżej, mają zastosowanie po 
raz pierwszy do rozliczenia podatku towarów i usług za styczeń 2017 r.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

1) Zmiany ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948.
2) Zmiany tekstu jednolitego Dz.U z 2016 r.: poz.1948, poz. 1984, poz. 2260.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

samorządowy zakład budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług z tym, że ich wysokość nie

może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego podatku związanego z tym zakładem. 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 określa, iż zasady ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z

rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – rada gminy.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały uznaje się za konieczne i

uzasadnione.
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