
ZARZĄDZENIE NR 464/2016
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzenia 
deklaracji VAT-7 przez Gminę Krapkowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. 
U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 99 i  art. 109 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz w 
związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 roku 
(sprawa C-276/14), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina Krapkowice będzie prowadzić skonsolidowane 
rozliczenia z tytułu podatku VAT obejmujące czynności (transakcje) przeprowadzane przez 
jednostki budżetowe Gminy Krapkowice.

2. Szczegółowy wykaz jednostek budżetowych gminy (nazwa pełna jednostki -nazwa 
skrócona jednostki), których dotyczy zarządzenie, zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie 
Krapkowice i jej jednostkach budżetowych ustala się procedury obowiązujące w tym 
zakresie.

§ 2. Wprowadza się zasady centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie 
Krapkowice i jej jednostkach budżetowych zawarte w załączniku Nr 2 do zarządzenia 
zawierające w szczególności:

1) prowadzenie i przekazywanie do Gminy Krapkowice rejestrów sprzedaży i rejestrów 
zakupów,

2) składanie gminie cząstkowych deklaracji VAT-7,

3) sporządzenie aneksów umów .

§ 3. Ewidencje (rejestry) zakupu i sprzedaży VAT należy prowadzić wg wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Dopuszcza się prowadzenie 
powyższych ewidencji (rejestrów) w programach finansowo-księgowych danej jednostki w 
innym układzie, ale w sposób umożliwiający uzyskanie danych niezbędnych do sporządzenia 
cząstkowych deklaracji VAT-7.

§ 4. ,,Cząstkowe" deklaracje VAT należy adresować na Gminę Krapkowice (poz. 6 
deklaracji VAT-7).

§ 5. Od 1 stycznia 2017 r. sprzedawcą i nabywcą, dla jednostek budżetowych Gminy 
Krapkowice jest Gmina Krapkowice.

§ 6. Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki 
rachunkowości Gminy Krapkowice.

§ 7. Pracowników Wydziału Budżetowo-Finansowego upoważnia się do wykonywania 
czynności sprawdzających poprawność dokumentowania i rozliczania podatku VAT przez 
jednostki budżetowe Gminy Krapkowice.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Dyrektorom i 
Kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krapkowice.
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§ 9. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników gminnych jednostek budżetowych do 
ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia oraz uwzględnienia jego 
zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2017 roku.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 464/2016

Burmistrza Krapkowic

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Nazwa jednostki Nazwa skrócona
1. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach UMiG
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach OPS
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach ŚDS
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach WTZ
5. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach ZSS 1
6. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach PG 2
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach PSP 1
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach ZSP 4
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach PSP Żywocice
10. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim ZSP Rogów Opolski
11. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Krapkowicach PP 1
12. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Krapkowicach PP 2
13. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Krapkowicach PP 6
14. Publiczne Przedszkole Nr 8 w Krapkowicach PP 8
15. Publiczne Przedszkole w Żywocicach PP Żywocice
16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy ZSP Kórnica
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 464/2016

Burmistrza Krapkowic

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zasady centralizacji rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Krapkowice i jej 
jednostkach budżetowych.

§ 1. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Krapkowice, wymienionych 
w załączniku Nr 1 do zarządzenia, są zobowiązani do posługiwania się numerem NIP Gminy 
Krapkowice (199 00 12 987) przy czynnościach prawnych.

§ 2. Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych Gminy Krapkowice zobowiązuje 
się do:

1) dokonania przeglądu dochodów budżetowych osiąganych przez jednostkę
i  odprowadzanych do budżetu, pod kątem opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT -zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W szczególności podziału dochodów na trzy kategorie, tj. objętych 
zwolnieniem od VAT, objętych stawkami VAT (23%, 8% i 5%) oraz niepodlegających 
opodatkowaniu podatkiem VAT,

2) począwszy od miesiąca stycznia 2017 r. założenia ewidencji sprzedaży wystawianych 
przez jednostkę faktur VAT,

3) prowadzenia rozliczeń z tytuł podatku VAT związanych z działalnością prowadzoną 
przez te jednostki,

4) sporządzania ,,cząstkowych" ewidencji (rejestrów) VAT, w których będą ujmowane 
czynności (transakcje) wykonywane przez te jednostki oraz wartość towarów i usług 
nabywanych przez jednostki w związku z prowadzoną przez nie działalnością,

5) sporządzania tzw. ,,cząstkowych" deklaracji VAT dotyczących prowadzonej działalności,

6) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów
i usług VAT w jednostce oraz przekazanie tych danych do Wydziału Budżetowo-
Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice w terminie do 4.01.2017 r.,
a w przypadku zmiany osoby w następnym dniu roboczym od zaistnienia okoliczności,

7) dokonanie stosownych zmian w polityce rachunkowości obowiązującej w jednostce,
w szczególności w zasadach funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem podatku 
VAT,

8) sporządzenia aneksów umów o zmianie strony umowy oraz uwzględnieniu kwestii 
dotyczącej podatku VAT. Aneks skierowany do drugiej strony umowy powinien zawierać 
strony umowy (stroną umowy jest Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 
NIP 199-00-12-987 reprezentowana przez jednostkę wraz z podaniem pełnej nazwy 
jednostki i jej adresu). Jeśli jednostki we wcześniej zawieranych umowach nie mają cen 
brutto ani klauzuli o doliczeniu właściwej kwoty VAT do ceny netto, to w aneksach
do takich umów takie klauzule z zasady powinny się pojawić. Jeśli nie będzie to możliwe 
ze względów społecznych, a także zgodne z cenami zatwierdzonymi przez radnych, 
należy pozostawić cenę dotychczasową i uznać jako wartość brutto, a należny VAT 
obliczać metodą w "stu".
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§ 3. 1. Ewidencje (rejestry) zakupu i sprzedaży należy prowadzić za pomocą systemów 
księgowych. W ewidencjach (rejestrach) nie należy ujmować zakupów związanych wyłącznie 
z realizacją zadań nałożonych przepisami prawa (tzw. działalnością statutową), w zakresie
w jakim nie podlegają przepisom ustawy o podatku VAT. Zakupy te należy ujmować
w ewidencji księgowej jednostki zgodnie z Instrukcją do Zakładowego Planu Kont dla 
jednostek budżetowych. Obowiązuje sporządzenie ewidencji (rejestrów) zerowych w 
przypadku zerowych wartości zakupu i sprzedaży towarów i usług w danym miesiącu 
rozliczeniowym.

2. Ewidencje (rejestry) zakupu i sprzedaży należy prowadzić wg przykładowego wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarzadzenia za pomocą systemów księgowych. 
Dopuszcza się prowadzenie powyższych ewidencji (rejestrów) w programach finansowo-
księgowych danej jednostki w innym układzie, ale w sposób umożliwiający uzyskanie danych 
niezbędnych do sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT-7.

3. Ewidencja dokonywanej sprzedaży powinna być prowadzona zarówno na podstawie 
wszelkich wystawianych przez jednostkę faktur, jak i na podstawie innych dokumentów niż 
faktury. Te inne dokumenty dotyczyć będą w szczególności sytuacji, gdy sprzedaż odbywa 
się na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Wówczas 
ewidencja sprzedaży może być prowadzona np. na podstawie zestawień kwitariuszy 
wydanych obiadów na stołówce szkolnej lub zestawień przypisów księgowych odnośnie 
czynszu najmu.

4. Jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT, to począwszy 
od miesiąca stycznia 2017 roku zobowiązuje się dyrektorów tych jednostek do prowadzenia 
cząstkowych ewidencji zakupów za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Ewidencja 
dokonywanych zakupów powinna być prowadzona wyłącznie na podstawie otrzymywanych 
faktur i to jedynie takich, z których jednostka posiada -wynikające z ustawy o VAT -prawo do 
odliczeń podatku naliczonego VAT. Prawo takie jednostce przysługuje wyłącznie wówczas 
gdy dokonany zakup związany jest z czynnościami jednostki, które zostały lub zostaną 
opodatkowane stawkami podatku VAT w wysokości 23%, 8% lub 5%.

5. W celu ujednolicenia numeracji faktur sprzedażowych ustala się w gminnych 
jednostkach budżetowych oraz Urzedzie Miasta i Gminy Krapkowice następujący sposób ich 
oznaczania: (skrócona nazwa rejestru)/(numer kolejny faktury)/(rok- cztery cyfry)/(skrócona 
nazwa jednostki organizacyjnej wg załącznika Nr 1) np. FS/00001/2016/UMiG;

6. Cząstkowe ewidencje podatku VAT i deklaracje VAT-7 sporządzane przez jednostki 
budżetowe Gminy Krapkowice za poszczególne miesiące, po podpisaniu przez 
Dyrektora/Kierownika jednostki oraz głównego księgowego jednostki, należy przekazać do 
Wydziału Budżetowo-Finansowego Urzędu Miasta i Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, za który ewidencje i deklaracje te zostały sporządzone. Jeżeli 10 
dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, to ww. dokumenty można przekazać w 
kolejnym dniu roboczym.

§ 4. 1. Przekazanie do Gminy Krapkowice następuje poprzez przekazanie:

1) papierowych rejestrów i deklaracji cząstkowej VAT w oryginale w Wydziale Budżetowo-
Finansowym UMiG,

2) pocztą elektroniczną cząstkowych deklaracji VAT-7  z wykorzystaniem aplikacji firmy 
Sputnik (Mini Foka).
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2. W przypadku gdy po przesłaniu ewidencji (rejestrów) i deklaracji VAT zostaną 
stwierdzone nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji lub zaistnieje inna okoliczność 
skutkująca koniecznością dokonania korekty deklaracji VAT za dany miesiąc, należy:

1) niezwłocznie zgłosić tę okoliczność do Wydziału Budżetowo-Finanoswego UMiG;

2) sporządzić niezbędne korekty ewidencji i deklaracji cząstkowej VAT;

3) przesłać korekty elektronicznie i dostarczyć oryginały korekt ewidencji i deklaracji 
cząstkowych VAT wraz z pisemnym uzasadnieniem korekty do Gminy Krapkowice.

§ 5. Faktury wystawiane przez gminne jednostki budżetowe muszą zawierać wszystkie 
niezbędne elementy, o których mowa w art. 106e ustawy o VAT. Faktury sprzedaży i zakupu 
jednostki powinny zawierać następujące dane:

Faktura sprzedaży Faktura zakupu
Sprzedawca - Gmina Krapkowice
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice
NIP 199-00-12-987

Nabywca - Gmina Krapkowice
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice
NIP 199-00-12-987

Wystawca - jednostka budżetowa gminy (jej 
nazwa i adres)

Odbiorca - jednostka budżetowa gminy (jej 
nazwa i adres)

§ 6. Wszelkie odpłatne czynności jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do 
zarządzenia na rzecz własnej gminy (i na odwrót), a także odpłatne czynności dokonywane 
pomiędzy tymi samymi jednostkami (w tym refakturowanie i dostawa mediów), 
dokumentowane powinny być notą księgową i nie powinny być ujmowane w ewidencjach 
sprzedaży ani w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki gminie. Nie 
dotyczy to jednak odpłatnych świadczeń, jeśli strona takiej transakcji będzie inna jednostka 
samorządu terytorialnego (inna gmina, powiat, województwo samorządowe). Wówczas taka 
transakcję dokumentuje się fakturą, a wynikające stąd kwoty ujmowane są w ewidencjach 
sprzedaży oraz w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki gminie.

§ 7. Cząstkowe deklaracje VAT należy sporządzać na podstawie danych wynikających ze 
sporządzonych przez jednostkę rejestrów VAT. Kwoty ujmowane w deklaracjach powinny 
obejmować wartości w groszach (tj. nie należy stosować zaokrągleń kwot do pełnych 
złotych). Obowiązuje również składanie deklaracji zerowych w przypadku zerowych wartości 
zakupu i sprzedaży towarów i usług w danym miesiącu rozliczeniowym.

§ 8. Jeśli w danym miesiącu rozliczeniowym wystąpi w jednostce sprzedaż towarów 
objętych „odwrotnym obciążeniem", to musi ona wykazać kwotę należną netto w poz. 31 
deklaracji VAT-7. Sprzedająca ww. towary jednostka do cząstkowej deklaracji załącza też 
dodatkowo cząstkową deklarację VAT-27, w której wskazuje nabywcę tych towarów, jego 
NIP i wartość po której nabył te towary.
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UZASADNIENIE

W związku z art. 3 Ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku 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 Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia
rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1
stycznia 2017 r.
Zgodnie z powyższym wprowadza się w Gminie Krapkowice zasady prowadzenia rozliczeń
podatku od towarów i usług oraz sporządzenia deklaracji VAT-7 przez Gminę Krapkowice.

Sporządził:
Mariola Korzeniec
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
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