
UCHWAŁA NR 437/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Radomia 
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016r. 
poz.446 z późn. zm.), art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016r. 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. 2016r., 
poz. 1454), art. 15 ust. 4a, art. 16 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j.  Dz. U. 
2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) budżecie – należy przez to rozumieć budżet Gminy Miasta Radomia,
2) zakładzie budżetowym – należy przez to rozumieć Cmentarz Komunalny w Radomiu
3) deklaracji cząstkowej – należy przez to rozumieć deklarację podatkową sporządzoną przez zakład budżetowy 
w oparciu o prowadzone w swojej ewidencji finansowo-księgowej rejestry sprzedaży i zakupów.
§ 2. W związku z wprowadzoną od 2017r. centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług, zwanego dalej 
podatkiem VAT, w ramach jednostek samorządu terytorialnego, z dniem 1 stycznia 2017r. zakład budżetowy 
dokonuje comiesięcznego rozliczenia tego podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządza 
deklarację VAT cząstkową (bez zaokrągleń podanych w niej kwot), którą przekazuje do Urzędu Miejskiego 
w Radomiu – w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym - celem sporządzenia 
łącznej w tym zakresie deklaracji podatkowej ze wszystkich jednostek organizacyjnych  Gminy Miasta Radomia.
§ 3. Wraz z przekazaniem deklaracji VAT cząstkowej zakład budżetowy przekazuje także na wskazany rachunek 
bankowy Gminy Miasta Radomia – w terminie nie później niż do 18 dnia miesiąca po miesiącu rozliczeniowym - 
kwotę podatku należnego (do zapłaty), wynikającą z dokonanego rozliczenia podatku VAT i wykazaną w tej 
deklaracji cząstkowej.
§ 4. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym w cząstkowej deklaracji VAT zakładu budżetowego 
występuje kwota - nadwyżki podatku VAT naliczonego do odliczenia nad podatkiem VAT należnym - do zwrotu na 
rachunek bankowy zakładu budżetowego Urząd Miejski w Radomiu dokonuje tego zwrotu - z zastrzeżeniami 
podanymi niżej w § 5 i § 6 – w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Gminę Miasta Radomia łącznej 
deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego.
§ 5. W sytuacji, kiedy w łącznej deklaracji VAT - złożonej do Urzędu Skarbowego za dany okres rozliczeniowy - 
występuje nadwyżka podatku VAT naliczonego do odliczenia nad podatkiem VAT należnym do zwrotu na rachunek 
bankowy Gminy Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu może dokonać zwrotu kwoty podatku, o którym mowa 
w § 5, dopiero i najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu z Urzędu Skarbowego w/w 
kwoty nadwyżki podatku VAT, wykazanej do zwrotu na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia.
§ 6. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym w cząstkowej deklaracji VAT zakładu budżetowego 
wystąpi kwota nadwyżki podatku VAT naliczonego do odliczenia nad podatkiem VAT należnym, a jednocześnie 
zakład budżetowy przewiduje, że w najbliższych okresach rozliczeniowych wystąpi u niego sytuacja odwrotna, 
tj. nadwyżka podatku należnego nad podatkiem naliczonym do odliczenia, zakład budżetowy może wskazać 
(wybrać opcję) w bieżącej deklaracji VAT cząstkowej kwotę tej nadwyżki do przeniesienia (rozliczenia) w okresach 
następnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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