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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie okreilenia zasad ustalania i przekazywania irodk6w finansowych, 
wynikajqcych z rozliczenia podatku od towar6w i uslug, t6dzkiemu Zakladowi Uslug 

Komunalnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnyrn (Dz. U. z 201 6 r. poz. 446 i 1579) i art. 15 ust. 4a oraz art. 16 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), w zwiqzku 
z art. 24 ustawy z dnia 5 wrzeinia 2016 r. o szczeg6lnych zasadach rozliczen podatku 
od towarow i uslug oraz dokonywania zwrotu Srodkow publicznych przeznaczonych 
na realizacjq projektow finansowych z udzialem Srodkbw pochodzqcych z budzetu Unii 
Europej skiej lub od panstw czlonkowskich Europej skiego Porozumienia o Wolnyrn Handlu 
przez jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. 1. OkreSla siq nastqpujqce zasady ustalania i przekazywania Srodkow finansowych 
wynikajqcych z rozliczenia podatku od towarow i uslug tddzkiemu Zakladowi Uslug 
Komunaln ych : 
1) jezeli w deklaracji czqstkowej VAT-7 za dany miesiqc Lodzkiego Zakladu Uslug 

Komunalnych wystqpila nadwyzka VAT naliczonego nad naleznym to podlega ona 
przekazaniu na rachunek biezqcy todzkiego Zakkadu Uslug Komunalnych, 
z zastrzezeniem pkt 2; 

2) jezeli w deklaracji czqstkowej VAT-7 za dany miesiqc Lodzkiego Zakladu Uslug 
Komunalnych wystqpila nadwyzka VAT naliczonego nad naleznym, a w wyniku 
przeprowadzonej kontroli podatkowej , postqpowania podatkowego lub czynnoSci 
sprawdzajqcych przez organy podatkowe, czqSC lub caloSC tej kwoty zwrotu nadwyzki 
VAT naliczonego nad naleznym zadeklarowana przez miasto M d i  w deklaracji zbiorczej 
VAT-7 nie zostalaby miastu t o d i  zwrocona, miasto L6di wstrzymuje zwrot kwoty do 
Lodzkiego Zakladu Uslug Komunalnych. 

2. Zasady ustalania i przekazywania Srodk6w finansowych, o ktbrych mowa 
w ust. 1 majq zastosowanie po raz pienvszy do rozliczenia podatku od towarow i uslug VAT 
za miesiqc styczen 20 17 r. 

8 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 201 7 r. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Prezydent Miasta todzi 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreSlenia zasad ustalania i 
przekazywania Srodk6w finansowych wynikajqcych z rozliczenia podatku od towarbw 

i uslug t6dzkiemu Zakladowi Uslug Komunalnych w todzi. 

Ustawq, z dnia 5 wrzeinia 201 6 r. o szczegolnych zasadach rozliczen podatku od towarow i uslug 
oraz dokonywania zwrotu Srodkow publicznych przeznaczonych na realizacjq projektow 
finansowych z udzialem Srodkow pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej lub od panstw 
cz#onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki sarnorzqdu 
terytorialnego, wprowadzone zostaly zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, kt6re nadaly organowi stanowiqcemu jednostki samorzqdu terytorialnego kompetencje 
do okreSlenia zasad ustalania i przekazywania Srodkow finansowych wynikajqcych z rozliczen 
podatku od towarow i uslug Vat samorzqdowych zaklad6w budzetowych. 

W zwiqzku z powyzszym niezbqdne jest podj qcie uchwaly reguluj qcej zasady ustalania 
i przekazywania Srodkow finansowych wynikajqcych z rozliczenia podatku od towarow i uslug Vat 
Lcicizkiego Zakladu Uslug Komunalnych. 

Zgodnie z treiciq 16 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ 
stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego okreSla zasady ustalania i przekazywania Srodkow 
finansowych wynikajqcych z rozliczenia podatku od towarow i uslug Vat. JednoczeSnie, z art. 24 
ustawy z dnia 5 wrzeSnia 2016 r. o szczegolnych zasadach rozliczen podatku od towarow i uslug 
oraz dokonywania zwrotu Srodkow publicznych przeznaczonych na realizacjq projektow 
finansowych z udziaiem Srodkow pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej lub od panstw 
czlonkowskich wynika, ze organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego, nie poiniej niz 
przed diliem przekazania Srodkow finansowych wynikajqcych z rozliczenia podatku od towarow i 
ustug Vat okreila zasady ich ustalania i przekazywania. Przedstawiony projekt uchwaly zawiera 
zasady ustalania i przekazywania do Lodzkiego Zakladu Uslug Komunalnych Srodkow 
finansowych wynikajqcych z rozliczen podatku od towarow i uslug Vat. 

W przypadku, gdy z deklaracji czqstkowej Vat-7 sporzqdzonej przez zaklad wynika nadwyzka 
podatku naliczonego nad naleznym: 
- srodki finansowe w wysokoSci obliczonej nadwyzki podatku Vat naliczonego nad naleznym 
wynikajqcego z deklaracji czqstkowej Vat-7 przekazywane bqdq do L6dzkiego Zakladu Uslug 
Komunalnych, 
- Srod ki f i  nansowe wynikaj qce z rozliczenia podatku Vat wynikaj qcego z deklaracj i czqstkowej Vat- 
7 zloionej przez L6dzki Zaklad Uslug Komunalnych w Lodzi bqdq zatrzymane w czqSci lub w 
caloici, w przypadku gdy postqpowanie w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej, 
postqpowania podatkowego lub czynnoSci sprawdzajqcych przez organy podatkowe, czqSC lub 
caloSC tej kwoty zwrotu nadwyzki Vat naliczonego nad naleznym wynikajqcego ze zlozonej 
deklaracji przez zaklad, a zadeklarowanej przez miasto Lodzi w deklaracji zbiorczej Vat -7 nie 
zostalaby zwrocona Miastu. 

Przepisy okreilajqce zasady ustalania i przekazywania Grodkow finansowych wynikajqcych 
z rozliczen podatku Vat L6dzkiego Zakladu Uslug Komunalnych powinny wejSC w zycie nie 
p6iniej niz z dniem przekazania tych Srodkow finansowych. Wdrozenie przepisow Vat w mieScie 
Lodzi nastqpi z dniem z dniem 1 stycznia 2017 roku. W zasady ustalania i 
przekazywania Srodk6w finansowych bqdq mialy zastosow rozliczen podatku Vat po raz 
pienvszy za miesiqc styczen 20 1 7 r. 
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