
UCHWAŁA NR XXXV/236/2017
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój środków 
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.

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. 466, z późn. zm.), 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)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój środków 
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Iwoniczu-Zdroju:

1) wysokość środków podlegających zwrotowi z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju wynikać będzie z rozliczenia w cząstkowej deklaracji VAT-7 sporządzonej 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na podstawie cząstkowych rejestrów VAT;

2) termin przekazania środków z rozliczenia podatku upływa:

a) jeżeli z deklaracji zbiorczej Gmina Iwonicz-Zdrój ma otrzymać zwrot środków z Urzędu Skarbowego to 
przekazanie środków wynikających z rozliczenia podatku na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Iwoniczu-Zdroju nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania środków z Urzędu Skarbowego na rachunek 
Gminy Iwonicz-Zdrój,

b) w pozostałych przypadkach najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono cząstkową 
deklarację VAT,

3) w przypadku wystąpienia konieczności sporządzenia korekt deklaracji VAT w związku z rozliczeniem 
związanym z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju zarówno spowodowanej wykrytymi 
nieprawidłowościami, błędami rachunkowymi jak również z innych powodów stosuje się odpowiednio 
zasady określone wyżej;

4) zwrot środków z tytułu rozliczenia podatku VAT następuje za pośrednictwem Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński

Id: 3D5154C5-E9CC-43E4-93A6-059AF0168A29. Uchwalony Strona 1




