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z dnia.............................., zgłoszony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

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

w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych 
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem 

budżetowym miasta Bielska-Białej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz.713 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 4a i art. 16 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 

Rada Miejska 
uchwala 

§ 1. Określa się zasady ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych 
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym 
miasta Bielska-Białej. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. budżecie - należy przez to rozumieć budżet miasta Bielska-Białej; 

2. zakładzie lub samorządowym zakładzie budżetowym - należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Bielsku-Białej; 

3. cząstkowym JPK_V7M – należy przez to rozumieć plik JPK_V7M sporządzany przez samorządowy 
zakład budżetowy, dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług przez miasto Bielsko-Biała. 

§ 3. 1. Zakład otrzymuje z budżetu środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług. 

2. Wysokość środków, które podlegają przekazaniu do zakładu równa się nadwyżce podatku naliczonego 
nad należnym, związanego z działalnością tego zakładu. 

3. Wysokość środków, które podlegają przekazaniu do zakładu określana jest na podstawie cząstkowych 
JPK_V7M, przesyłanych Urzędowi Miejskiemu w Bielsku-Białej przez zakład. 

4. W przypadku wystąpienia w JPK_V7M miasta Bielska-Białej kwoty podlegającej wpłacie do urzędu 
skarbowego, zwrot nadwyżki podatku VAT wynikający z rozliczenia przedstawionego przez zakład nastąpi 
w terminie 7 dni od dnia złożenia JPK_V7M miasta Bielska-Białej. 

5. W przypadku wystąpienia w JPK_V7M miasta Bielska-Białej nadwyżki podatku VAT wykazanej do 
zwrotu, zwrot nadwyżki podatku VAT wynikający z rozliczenia przedstawionego przez zakład nastąpi 
w terminie 7 dni od dnia zwrotu na rachunek bankowy miasta Bielska-Białej. 

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXV/461/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. 
w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych 
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowymi zakładami 
budżetowymi miasta Bielska-Białej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Uchylenie Uchwały Nr XXV/461/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta Bielska-Białej środków finansowych
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowymi zakładami
budżetowymi miasta Bielska-Białej, spowodowane jest przekształceniem Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, działającego jako samorządowy zakład budżetowy, w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponadto ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520 z późn. zm) wprowadziła zmiany w zasadach sporządzania oraz
przekazywania przez podatników rozliczeń podatku VAT. Z dniem 1 października 2020 roku, na mocy art. 1
pkt 17 lit. b i pkt 23 lit b przywołanej ustawy, w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) dodano do art. 99 ust. 11c oraz do art. 109 ust. 3b, określające
wzór, sposób oraz termin przesyłania dokumentu elektronicznego zastępującego dotychczasową deklarację
VAT-7 i plik JPK-VAT .

Zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowy zakład
budżetowy możne 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. 16 ust. 2 pkt 6 określa, iż zasady ustalania i
przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku VAT związanego z tym zakładem
budżetowym określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym oraz faktem, iż w mieście Bielsku-Białej nadal funkcjonuje jeden samorządowy
zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej) podjęcie stosownej uchwały uznaje
się za konieczne i uzasadnione.
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