
                                                                      ZARZĄDZENIE Nr 94.2020
Wójta Gminy Przystajń 

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie 
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w  Gminie Przystajń

Na podstawie art. 30 ust.1 , art. 31 oraz  art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 3  ustawy              z
dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatków 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. z 2018 r., poz.280), art.1
pkt 23 lit. a)-c) Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych  ustaw  (Dz.U.2019.1520),  §1  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  25  czerwca  2020  r.
zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  danych  zawartych  w  deklaracjach
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.1127), a także przepisami
Rozporządzenia  Ministra  Finansów,  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  15  października  2019  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od
towarów i usług (Dz.U.2019.1988)  , mając na względzie uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego I FPS
1/13 z 24 czerwca 2013 r., uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego I FPS 4/15 z 26 października 2015
r. ,  uwzględniając orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii  Europejskiej  w sprawie C-276/14 z dnia 29
września 2015 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 132/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji 
rozliczeń podatku od towarów i usług w  Gminie Przystajń wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść § 9. który otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Wszelkie odpłatne czynności jednostek budżetowych Gminy dokonane na rzecz własnej Gminy,
a  także  odpłatne  czynności  dokonywane  pomiędzy  samymi  jednostkami  budżetowymi  Gminy  (  w  tym
dostawa i refakturowanie mediów), dokonywane  winny być notą księgową i nie powinny być ujmowane w
ewidencjach sprzedaży ani w cząstkowych JPK_VAT składanych przez te jednostki. Nie dotyczy to jednak
odpłatnych świadczeń, jeżeli stroną będzie inna jednostka samorządu  terytorialnego ( inna gmina, powiat,
województwo). Wówczas taką transakcję dokumentuje się fakturą VAT.”

2. Zmienia się treść § 11, 12 i 13, które otrzymują brzmienie:.
„§  11.  W celu  prawidłowego  rozliczenia  przez  Gminę  podatku  VAT  z  Urzędem Skarbowym wyznaczeni
pracownicy zobowiązani są do :
1)  dostarczenia  ewidencji  sprzedaży,  ewidencji  zakupu oraz  cząstkowego JPK_VAT,  w  nieprzekraczalnym
terminie  do   10  –  go  dnia  kalendarzowego miesiąca  następującego  po  miesiącu,  za  który  ewidencje  i
deklaracje zostały sporządzone. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, to dokumenty należy
przekazać  w ostatnim dniu  roboczym poprzedzającym ten dzień.  Dokumenty  należy  przekazać  w wersji
elektronicznej i papierowej podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego .
2)  w przypadku, gdy po dostarczeniu cząstkowych ewidencji i deklaracji , przed lub po złożeniu deklaracji 
zbiorczej do Urzędu Skarbowego, zostaną stwierdzone nieprawidłowości, należy niezwłocznie zgłosić ten 
przypadek do Referatu Finansowego Urzędu Gminy Przystajń oraz sporządzić korektę zarówno ewidencji jak 
i deklaracji, ze wskazaniem przyczyny korekty.
3) jednostki budżetowe kwotę podatku VAT ( wynikającą z cząstkowych JPK_VAT) podlegającą wpłacie do
Urzędu Skarbowego, przekazują na wydzielony rachunek bankowy Gminy Przystajń w terminie do dnia 15
dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
4)dokonanie stosownych w polityce rachunkowości obowiązującej w jednostce, w szczególności w zasadach
funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług, uwzględniając przepisy w tym
zakresie.



§ 12. Za treść złożonych dokumentów, poprawnie obliczenie i zadeklarowanie kwoty podatku należnego i 
naliczonego wykazanego w cząstkowych JPK_VAT za dany okres rozliczeniowy odpowiadają  wyznaczeni 
pracownicy.
§ 13. Gmina Przystajń , po otrzymaniu wszystkich cząstkowych JPK_VAT sporządza jeden skonsolidowany 
JPK_VAT, który zostanie wysłany do Ministerstwa Finansów do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
rozliczeniowym.”

3. Zmienia się treść „ Procedury rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Przystajń i jednostkach 
budżetowych”, zwaną dalej Procedurą do stosowania, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Zmienia się treść „ Instrukcji realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w Gminie 
Przystajń i jednostkach budżetowych” , zwaną dalej Instrukcja wraz z wyjaśnieniami, stanowiącą załącznik nr
2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 października 2020 r.

Wójt
        Henryk Mach
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