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BURMISTRZA WASILKOWA
z
w sprawie określenia ,""u

dnia ż9 wtześnia 2020 r,

""11r;;;ir.l"ii"ffi#jflt""*fi;ffi

o*o, w Gminie Wasilków oraz

zdnia8marca1990r, osamoruądzie
Napodstawieart.30ust. 1,art.3I,art.33ust. 1,ust,3,ust,5ustawy
SPrawiedliwoŚci Unii EuroPejskiej
Trybunału
gminnym ( Dz, U. z2020 r.,poz.713) w ,*iĘuu' ,*v.li9ry
zOtS r. (sYgnatura akt IFPS 4/15)
paŹóziemika
zdnia29 wrzęśnia201,5 r. (C-276t14)or* u"ir*ułą NŚł z26
zar ządzam co następuj

Nr

e

:

jednostek organizacyjnych,
§ 1. Szczegółowy vłykaz
1 do niniejszego zaruądzenia.

§ż. ZasaĘ i procedury centra|izacji rożliczeń z Ętułu
stńwią zńącznikNr 2 do niniejszego zarządzenia,

których doĘczy zarządzenie, stanowi załącznik
podatku od towarów i usług w Gminie Wasilków
jednostek

dostarczenia w formie pisemnej do

do
3. Zobowiązuje się wsrystkich kierownikóWdyrektorów
odpowiedzialnych za prawidłowe
osób
w}kazu
wwasilkowie
dnia 15.10.2020r. do ił"ęju Miejskiego
§

rozliczeniepodatku od towarów i usług w ich jednostkach,

rcz\iczęnia Podatku naliczonego
4. Zgodni e z zasadągospodamości, dopuszcza się możliw ośó rezygnacji
rozliczania podatku
bezpośredniego
zasńy
metodą współczynników i prewspółcrynnii<ow i stosowanie
§

naliczonego.

jednostek budzetowych do ścisłego
5. zobowiązuje się kierownikóddyrektorów gminnych
-oraz u*"ględniuniu jego zapisów w polityce
przestrzegania postanowień niniejszego iaruądzenia
iachuŃowości j ednostki
gminnych jednostek organizacyjnych do bezwzględnego
§ 6. Zobowiązuje się kierownikóWdyrektorów
wYmiinionYch w zńączniku nr 15 do
stosowania metody poł!i.ń".i płatnoścido towar"ów wiazliwYch,
ustawy o VAT, bezwzględuna wartosó transakcji,
Wasilkowa zdnia 30grudnia Ż016r, wsprawie
§7. Traci moc zaruądzenie nr ż6012016 Burmistrza
jej jednostkach organizacYjnYch,
centalizacjirozti"zenpiiaJm vłr w Gminie Wasilków oraz w
jednostek
powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom i DYrektorom
§ 8. Wykon anie zuządzenia
orgJni"u.yj"ych Gminy Ńasilków, których doĘczy to zarządzenie.
§

§9.

F 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,
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8753. Uchwalony

ZńącznikNr

1

do zarządzeniaNr 30212020

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 29 września 2020 r,

wykaz podlogłych Gminig wasilków jednostok otganizaoyjnych
stanowiących wraz z Gminą wasilków jodnogo podaŃka
podatku vAT.
Nazwa jednostki

UtządMiejski w
wasilkowie

szkoła podstawowa nr
1 im. ks. Wacława
Rabczyńskiego w

Ad res j ednostki organizaryjnej
ul. BiaJostockaT
16-010 Wasilków
ul. Adama Mickiowicza2
16-010 Wasilków

wasilkowie

Augusta w Wasilkowie
publiczna szkoła
podstawowa im.

Janusza korczaka w

studziankach
przedszkole

,,Słoneczne" w

wasilkowie

Zakład Gospodarki
Komunalnej w
wasilkowie

ul. Polna l/ a
16-010 Wasilków

ul. Supraślska 2
16-01OWasilków

ul. Henryka Sienkiewicza
16-010 Wasilków

Ż

ul. Supraślska2I
16-010 Wasilków
ul. Supraślska2l
16-010 Wasilków

i

Id: 055AF5,Ą6-D7 64-4657

-B4oo-p:słr?t

lszssE;m;'

Strorra

1

ZałącznikNrżdo zaruądzęnia Nr 30ZlZ020
Burmistrza Wasilkowa

z dniaŻ9 wńeśnia}OżDr,
Zasady i procedury oontralizaoji rozliozol z
tytułu podatku od towarów i usług w Gminio Wasilków

1.

jednostek budżetowych umowy z dostawcami
jest Dostawca otaz Gmina wasilków
zawierusamodzielnie. stronami umów na dostawę
powinno byó
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilkórr NIP 966_210_43_41, W umowie
wskazanie jednostki, której umowa doĘczy,

Kńdy z kierownikóddyrektorów

2.

umowy z
kńdy z kierownikóddyrektorów jednostek podległych Gminie wasilków

jest Gmina wasilków ul,
odbiorcami zawierasamodzielnie. stronami umów na dostawę
W umowie powinno
Białostocka 7, 16-0t 0 Wasilków NIP 966-210-43-4toraz Odbiorca,
byó wskazanie jednostki, której umowa dotyczy,

3. Faktury sprzedaży

następującego po
Faktury sprzedaży na|eży wystawiaó najpóźniej do 15 dnia miesiąca
miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
Faktury będą numerowane w następujący sposób:

FVA{RA{/R/B,
gdzie

NR - oznaczakolejny nr faktury w danej jednostce
M- miesiąc, w którym wystawiana jest faktura

R - bieżący rok wyrażony czterema cyframi
zaruądzenia)
B _ symbol jednostki (wskazany w Zńączniku Nr 1 do niniejszego

7, 16_010
Sprzedawcą w każdej fakturze jest: Gmina Wasilków ul, Białostocka
Wasilków NIP 966_210-43-41. Fakturę wystawia jednostka, której usługa bądŹ
jednostki, której ona
dostawa towaru dotyczy. Na fakturze powinno byó wskazanie
bankowego,
dotyczy, Jednostka powinna wskazaó swój adres, numer rachunku
należy wskazać datę
natomiast nie moze wskazywaó swego nr NIP. Na fakturze
wydania towaru, datę zakończenia świadczęniausługi,

zwalnia się pracowników jednostek

z

obowiązku wystawiania faktur osobom

ftzy cznym,j eślinie żądają oni faktury,

4. Korekta faktury sprzedazv

Korekty faktury sprzedńy będą numerowane w następujący sposób:
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K/FVA{R/M/R/B,
gdzie:

NR - oznacza kolejny nr faktury w danej jednostce
M- miesiąc, w którym wystawiana jest faktura
R - biezący rok wyrażony czteremacyframi
B - symbol jednostki (wskazany w załączniku
Nr l do niniejsze go zarządzenia)
ROK - bieżący rok wyrazo ny czteremacyframi
5.

Faktury wewnętrzne będą numerowane w następujący
sposób:
FV/Wn{R/M/R/B )
gdzie:

NR - oznacza kolejny nr faktury w danej jednostce
M- miesiąc, w którym wystawiana jest faktura

R - biezący rok wyrazony,czteremacyframi
B - symbol jednostki (wskazany w zaŁączniku

Nr l

do niniejsze go zarządzenia)

6. Fakturyzakupu
Nabywcą w

każdej |faktwzę jest: Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7, 1ó-010
Wasilków NIP 966-2i 0,43,41. odbiorcą faktury jest jednostka,
która zakupiła usfugę

bądz dostawę towaru. Na fakturze powinno być
wskazanie jednostki, której ona
dotYczY, Jednostka moze wskazaó swójadres,
natomiast nie moze wskazywaó swego nr

NIP, JeŚli sPrzedawca nie moze wystawić faktury ze
wskazanrem odbior cy, może
odbiorcę wskazaÓ w uwagach. JeŚli natomiast
nie ma takiej możliwości,odbiorcę
można wskazaó w opisie merlorycznym faktury,
Adresatem faktury powinien
być

odbiorca.
7.

Każda jednostka ma obowiąz ek sporządzania rejestrów
przypadku rejestrów z wartością0.
Kńda jednostka ma obowiąz ek sporządzania deklaracji
przypadku deklaracji z wartością 0.
PrzYgotowane i zwerYfiko_wane rejestry cząstkowe

VAT cząstkowych,

nawet w

VAT cząstkowych,

nawet w

i deklaracje cząstkowe należy
przekazaó Dyrektorowi/kierownikowi jednostki
celem dalszej weryfikacji.
Dyrektor/kierownik jednostki dokonuje weryfikacji
nie później niz w dniu
PoPrzedzającYm dzień, w którym upływa termin na złożeniędeklaracji
cząstkowej do
Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Po dokonaniu
weryfikacji Dyrektor/Kięrownik

jednostki oraz g}ÓwnY księgowy lub
upowazniony praco*nik .po.rą dzają oświadczenie
(załączniknr 3 do niniejszego zarządzenia)
każda jednostka ma obowiązek przekaz,ywania rejestrów
vAT cząstkowych w
nieprzekraczalnym terminie do 18 dnia następującego
po zakończeniu miesiąca w
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formie papierowej wraz z podpisami osób odpowiedzialnych za prawidŁowośćich
w wasilkowie,
sporządzenia oraz w formie elęktronicznej do lJtzędu Miejskiego
obrotów na kontach
Łącznie z cząstkowytmi rejestrami vAT należy przedNożyćwydruki
ujmujemy
księgowych potwierdzające dane zawartę w rejestrach VAT. W rejestrach
VAT
tylko te dokumenty, które są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem
(sprzedńzwolniona oraz wszystkię stawki podatku VAT),
w
każda jednostka ma obowiązek przekazywania deklaracji vAT cząstkowych
miesiąca w
nieprzekracza|nym terminie do 18 dnia następującego po zakończeniu
ich
formie papierowej wyM z podpisami osób odpowiedzialnych za prawidłowość
Kwoty
sporządzeniaorazwformie elektronicznej do UrzęduMiejskiego w Wasilkowie,
groszy,
w deklaracji VAT cząstkowej należy wykazaó z dokładnościądo
jaka kwota
Jednostki oświatowe do deklaracji VAT cząstkowych dołączają informaoję,
z dek?aracji dotyczy dochodów budżetowych, a jaka dochodów oświatowych
gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach,
Rozliczęnia VAT prowadzone będą w programie Rejestr

VAT U.I. INFo_SYSTEM

spj.
i usług
wszelkie informacje pozostałe dotyczącercz|iczehzryniupodatku od towarów
na
należy przekazywió ło Gminy Wasilków w formie papierowej oraz elektronicznej
adręs: vat@wasilkow.pl

8. Płatności

terminie do 21
ZaWad Gospodarki komunalnej ma obowiązek w nieprzekraczalnym
cząstkowej
dnia następnego miesiąca dokonać zapłaty kwoty wynikającej z dek]larucji
do rozrachunków vAT
na rachunek wyodrębniony w urzędzie Miejskim w wasilkowie
z adnotacją: ,,VAT za miesiąc.."
w p."ypuan wystąpienia w deklaracji cząstkowej nadwyżki podatku naliczonego nad
jednostki w ciągu 60
należnym Gmina wasilków dokona zwrotu tej kwoty na rachunek
skarbowego,
dni od dniazłożęniadeklaracj ibądźpo otrzymaniu tych środków z urzędu
pozostałe jednostki, z pominięciem urzędu Miejskiego, dochody budżetowę
VAT od
przekazująw kwocie brutto na rachunek budżetu gminy i nie wpłacają podatku
budżetowych. Natomiast podatek VAT od dochodów oświatowych

dochodów
gromadzonych

na

wyodrębnionych rachunkach, jednostki przekazują w

wyodrębniony
nieprzekrac za|nymterminie do 21 dnia następnego miesiąca na rachunek
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowię do rozrachunków VAT z adnotacją: ,,VAT od
dochodów wyodrębnio ny ch za miesiąc..o'.
IJrząd Miejski przekazuje na rachunek wyodrębniony w urzędzle Miejskim w
Wasilkowie do rozrachunków VAT należny podatek VAT wynikającY z deklaracji
cząstkowej
cząstkowej urzędu i należny podatek vAT wynikający z deklaracji
pozostĄch jednostek budzetowych wynikający zrea\izacji dochodów budżetowych,

9. KorekĘv

się
W przypadku podania błędnych danych w dokumęntach cząstkowych zobowiązuje
w
Kierowników/Dyrektorów jednostek do niezwłocznego złożeniakorekt dokumentów
zŁożenia
sposób taki, jak dla dokumęntów cząstkowych. Jednostka ma obowiązek
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wyjaśnień odnośniędokonanej korekty,
wyjaśnienie to winno być załączone do
składanej
korekty.

Agregacji danYch zawartYch w dokumentach
cząstkowych złożonych przez jednostki
organizacyjne będzie dokonywał pracownik
urzędu Miejskiego w wasilkowie
odpowiedzi alny za r ozliczęniapodatku VAT.
1

1.Odpowiędzialność.
ZatręŚĆ złoŻonYchdokumentÓW, poprawne
obliczenie i zadeklarowanie kwoty podatku
naleznego i naliczonego wykazanego w
Ęestrach i deklaracjach cząstkowych za dany
okres rozliczeniowy odpowiada kierownik/Dyrektor,
główny księgowy, upoważniony
pracownik jednostki, której podatek VAT

dotyczy.
KierownicY jednostek oraz osoby przez niewskazane
do roziiczęń z tytułupodatku od
towarów i usług ponoszą odpowiedzialność
w związku z aft.233 § 1 kodeksu karnego
z tYtułu Podawania nieprawdziwych danych w rejestrach
VAT oraz w deklaracjach

VAT.

KierownicYjednostek oraz osoby przeznichwskazane
do rozliczeńztytułupodatku od
towarów i usfug ponoszą odpowiedzialność
w związkuz ustawą z dnia 10 września
1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.lJ,1999
Nr 83 poz.930 zpóźn.zm.) w związkuz
rozliczeniempodatku od towarów i usfug w ramach jednostki,
której §prawy prowadzą.
Pracownik Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
odpowie dzialny za rozliczenia podatku
vAT ponosi dodatkowo odpowied zialnośó w zwilęku z aft.
233 § l kodeksu karnego
oraz odPowiedzialnoŚÓ w związkuz ustawą
z dnia l0 września 1999 r.Kodeks karny
skarbowy w związkuz czynnościami wykonywanyni
przy agregacji dokumentów.
Pracownik Urzędu Miejskiego w Wasilkowie odpowie
aiiutiy za rozliczęnia podatku
vAT nie jest zobowiązany do weryfikacji danych i zapisów, w
tym rejestrów oraz
deklaracj i cząstkowych ptzekazyvvanych przez jednostki
organizacyjne pod względem
merytorycznym.

BURMISTRZ

^s#
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ZałącznikNr 3 do zaruądzenia Nr 30żl żOż0
Burmistrza wasilkowa

z dnia 29 września 2020 t.

dn

(narwa i adres jednostki)

oświadczenie

oświadczam niniejszym, że rejestr cząstkowy VAT oraz deklaiacja cząstkowa VAT za m-c
r. przygotowane zostĄ zgodnie z postanowięniami Zarządzenia nr 30212020 z dnia
29 września2020 r. w sprawie określenia zasad central izacji rozliczeń podatku od towarów i usług
w Gminie Wasilków oraz gminnych j ednostka ch or gańzacyj nych.

oświadczam ponadto, iż ptzedmiotowe dane są, wedle mojej najlepszej wiedzy, poPrawne,
rzetęlne i kompletne.

Dyrektor Jednostki organizacyjnej

Główny księgowy Jednostki organizacyjnej/upoważniony pracownik

u",,M""
A&,@!Źchieu,icz
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