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UCHWAŁA NR XLIV/263/2018
RADY GMINY PORONIN
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia sposobu i terminów rozliczania nadwyżki środków obrotowych oraz podatku od
towarów i usług VAT pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej a Gminą Poronin
Na podstawie art.16 ust.2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) - Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych
dokonywanych przez zakład oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu (art.16
ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych) w następujący sposób:
a) w sytuacji, gdy plan finansowy Zakładu przewiduje zaliczkowe wpłaty do budżetu, Zakład przekazuje
zaliczkę w wysokości 4.000,00 (słownie: cztery tysiące złotych) nie później niż do dnia 15 grudnia
bieżącego roku;
b) Zakład wpłaca do budżetu roczną nadwyżkę środków obrotowych w terminie do dnia 30 września roku
następnego;
c) Zakład wpłaca do budżetu nadwyżkę środków obrotowych w pełnej wysokości w sytuacji, gdy plan
finansowy Zakładu nie przewiduje zaliczkowych wpłat do budżetu;
d) w przypadku zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu Zakład roczną nadwyżkę
wpłaca pomniejszoną o wpłaty zaliczkowe;
e) dopuszcza się wpłatę wyższych zaliczek przez Zakład do budżetu Gminy, jeżeli plan finansowy Zakładu
takie zaliczki przewiduje.
§ 2. Ustala się termin oraz następujące zasady rozliczania podatku VAT wynikające
z deklaracji częściowej:
a) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym Zakład przekazuje do
Urzędu Gminy deklarację VAT wraz z rejestrem sprzedaży i rejestrem zakupu;
b) w przypadku wystąpienia kwoty podatku VAT do zapłaty, wynikającego z rozliczenia deklaracji VAT,
Zakład zobligowany jest do wpłaty tego podatku na konto Gminy
w terminie do 22 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT;
c) w przypadku wystąpienia nadwyżki kwoty podatku VAT naliczonego nad kwotą podatku VAT należnego
Zakład ma prawo do przeniesienia ww. nadwyżki na następne okresy rozliczeniowe.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Staszel

