
Zarządzenie Nr OB.0050.29.2017 
                                                                        Wójta Gminy Turawa 

z dnia  18.04.2017r. 
 

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy Turawa oraz jej jednostek 

organizacyjnych podlegających temu obowiązkowi 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 446 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 

2016r. poz. 1047 z późn. Zm.) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Sygn. I FPS 4/15) zarządza się, co 

następuje:  

 

§1 

Począwszy od 01 stycznia  2017 roku Gmina Turawa prowadzi scentralizowane  rozliczenia z 

tytułu podatku od towaru i usług obejmujące czynności dokonywane przez jednostki 

organizacyjne Gminy podlegające obowiązkowi centralizacji (zwane dalej jednostkami 

organizacyjnymi). 

§2 

 Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują wszystkie gminne jednostki budżetowe 

wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1. 

§3 

Zobowiązuje się wszystkich kierowników jednostek  budżetowych do prowadzenia cząstkowych 

ewidencji sprzedaży i zakupu (rejestrów VAT) oraz cząstkowych deklaracji VAT 7 za 

poszczególne miesiące rozliczeniowe.   

§4 

Zobowiązuje się Referat Planowania Finansów i Podatków Urzędu Gminy Turawa  do 

sporządzenia zbiorczej deklaracji VAT 7 dla Gminy Turawa 

§5 

Zobowiązuje się kierowników Jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 do: 

 

1. Prowadzenia ewidencji dokonywanej sprzedaży, która powinna być prowadzona zarówno na 

podstawie wszelkich wystawianych przez Jednostkę faktur, jak i na podstawie innych 

dokumentów niż faktury VAT. Te inne dokumenty dotyczyć będą w szczególności sytuacji, gdy 

sprzedaż odbywa się na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Wówczas ewidencja sprzedaży może być prowadzona na podstawie zestawień przypisów 

księgowych (np. czynszu najmu).  

 

2. Prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny oraz papierowy w formie rejestru sprzedaży i 

rejestru zakupu. 

 



3. Prowadzenia cząstkowych deklaracji dla celów podatku od towarów i usług VAT za 

poszczególne miesiące rozliczeniowe w związku z prowadzoną przez Jednostki działalnością 

gospodarczą.  

 

4. Wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Jednostkach 

organizacyjnych oraz terminowe i rzetelne przekazywanie danych dotyczących rozliczenia 

podatku VAT do Referatu Planowania, Finansów i Podatków Urzędu Gminy Turawa. 

 

5. Przekazywania do Referatu Planowania Finansów i Podatków Urzędu Gminy Turawa w 

terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, rozliczenia 

cząstkowych deklaracji VAT, wraz z cząstkowymi ewidencjami sprzedaży i ewidencjami zakupu, 

w formie papierowej oraz elektronicznej, podpisanych przez głównego księgowego i kierownika 

jednostki. 

 

6. Niezwłocznego sporządzania korekty cząstkowej deklaracji VAT, w przypadku wykrycia 

nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułu VAT oraz przedkładania deklaracji VAT do Referatu 

Planowania Finansów i Podatków Urzędu Gminy Turawa wraz z pisemnym wyjaśnieniem 

przyczyn korekty. 

 

§6 

 

Centralizacja danych dotyczących rozliczeń VAT poszczególnych Jednostek organizacyjnych 

następować będzie w Referacie Planowania Finansów i Podatków Urzędu Gminy Turawa. Na 

podstawie danych przekazanych przez poszczególne Jednostki organizacyjne zostanie 

sporządzona zbiorcza deklaracja VAT obejmująca rozliczenia Urzędu Gminy Turawa oraz 

wszystkich Jednostek organizacyjnych. 

 

§7 

W celu zapewnienia poprawności i jednolitości podatku VAT ustala się metodę bezpośredniego 

rozliczenia podatku naliczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.710 z późn. zm.). 

 

§8 
 

1. Jeśli Jednostce organizacyjnej wymienionej w załączniku Nr 1 przysługuje prawo do odliczeń 

podatku naliczonego VAT, zobowiązuje się kierowników tych Jednostek organizacyjnych do 

prowadzenia cząstkowych ewidencji zakupów i sprzedaży za poszczególne miesiące 

rozliczeniowe. 

2. Ewidencja dokonywanych zakupów i sprzedaży powinna być prowadzona wyłącznie na 

podstawie otrzymywanych faktur VAT i to jedynie takich, z których Jednostka posiada – 

wynikające ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz.710 z późn. zm.) – prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT. Prawo o którym mowa w 

§8 ust 1  jednostce przysługuje wyłącznie wówczas gdy dokonywany zakup związany jest z 

czynnościami Jednostki, które zostały lub zostaną opodatkowane stawkami podatku VAT w 

wysokości 23%. 8% lub 5%. 

 

§ 9 

 

Każda Jednostka organizacyjna wymieniona w załączniku Nr 1 jest zobowiązana do prowadzenia 

osobnego ciągu numeracyjnego na fakturach dokumentujących sprzedaż/zakup w następujący 

sposób ich oznaczania:  



 

1)  nazwa rejestru: Rejestr zakupu / Rejestr sprzedaży,  

2) skrócona nazwa Jednostki, / nr kolejny / rok 

 

3) okres którego dotyczy: miesiąc/rok  

 

 

§ 10 

 

Faktury VAT wystawiane przez Jednostki organizacyjne powinny zawierać wszystkie niezbędne 

elementy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.710 z późn. zm.) oraz określenie zgodnie z następującym wzorem 

sprzedawcy: 

 

Sprzedawca: Gmina Turawa 

                      ul. Opolska 39 c 

                      46-045 Turawa 

                      NIP: 991-04-51-595 

 

Płatnik:     Nazwa Jednostki organizacyjnej, adres (bez numeru NIP) 

 

Faktury VAT otrzymane przez Jednostki organizacyjne powinny zawierać wszystkie niezbędne 

elementy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.710 z późn. zm.) oraz określenie zgodnie z następującym wzorem 

nabywcy: 

 

Nabywca:      Gmina Turawa 

                      ul. Opolska 39 c 

                      46-045 Turawa 

                      NIP: 991-04-51-595 

 

Płatnik:     Nazwa Jednostki organizacyjnej, adres (bez numeru NIP) 

 

§ 11 

 

1. Umowy cywilnoprawne zawierane przez Jednostki organizacyjne w imieniu i na rzecz Gminy 

Turawa muszą zawierać dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego:  

1) Nazwę pełną Gminy, adres oraz NIP Gminy.  

2) Nazwę i adres Jednostki organizacyjnej zawierającej umowę w imieniu Gminy. 

3) Podpis kierownika Jednostki organizacyjnej zawierającej umowę w imieniu Gminy. 

2. Zobowiązuje się kierowników Jednostek organizacyjnych do analizowania na bieżąco 

przepisów prawnych w zakresie ewentualnego obowiązku zainstalowania kas rejestrujących. 

Informacje w tym zakresie należy przekazać niezwłocznie w formie pisemnej do Kierownika 

Referatu Planowania Finansów i Podatków Urzędu Gminy Turawa. 

 

3. Kierownicy Jednostek organizacyjnych są zobowiązani do weryfikacji zawartych przez 

Jednostki organizacyjne umów cywilnoprawnych w celu analizy postanowień dotyczących cen 

(netto-brutto), ewentualnie czy umowa zawiera klauzulę o doliczaniu podatku VAT należnego do 

ustalonego wynagrodzenia według obowiązujących stawek. Jeśli w umowie brak jest wskazanych 



zapisów  i nie jest możliwe zawarcie aneksu do umowy należy pozostawić cenę dotychczasową a 

należny podatek VAT obliczać metodą „w stu”. 

 

§ 12 

1. Wszystkie odpłatne i nieodpłatne czynności Jednostek organizacyjnych dokonywane na rzecz 

Gminy Turawa oraz na rzecz innych Jednostek organizacyjnych Gminy Turawa podlegających 

obowiązkowi centralizacji, nie powinny być dokumentowane fakturą VAT oraz nie powinny być 

ujmowane w ewidencjach sprzedaży ani w cząstkowych deklaracjach VAT Jednostek. Czynności 
takie mogą być dokumentowane przez Jednostki organizacyjne za pomocą noty księgowej. 

2. Postanowienia  § 12 pkt 1 nie dotyczą odpłatnych i nieodpłatnych czynności dokonywanych 

przez Jednostki organizacyjne Gminy Turawa na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego. 

§ 13 

1. Pracownicy odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Referacie Planowania, 

Finansów i Podatków Urzędu Gminy Turawa są upoważnieni do wykonywania czynności 

sprawdzających poprawność dokumentowania i rozliczania podatku VAT przez Jednostki 

organizacyjne. 

2. W przypadku przeprowadzenia przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej w 

stosunku do Gminy Turawa czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania 

podatkowego lub postępowania kontrolnego Jednostki organizacyjne są zobowiązane do 

przekazania do Referatu Planowania, Finansów i Podatków Urzędu Gminy Turawa w terminie 

wskazanym przez odpowiednich pracowników tego Referatu wszelkich informacji oraz 

dokumentów związanych z rozliczaniem przez jednostki organizacyjne podatku VAT. 

§ 14 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Planowania Finansów i Podatków Urzędu 

Gminy Turawa oraz kierownikom Jednostek organizacyjnych Gminy. 

§ 15 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do rozliczeń podatku VAT 
od 01 stycznia 2017r. 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Turawa 

 

                                                                                                                            Waldemar Kampa 


