UCHWAŁA NR 256/2017
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od
towarów i usług przez Powiat Chodzieski
W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia
29 września 2015 r. w sprawie o nr C-276/14 oraz art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r.
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
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), a także na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) i w
związku m.in. z art. 99, art. 109, art. 106a i n. oraz art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) Zarząd Powiatu
Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 226/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia
2017 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat
Chodzieski wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Deklarację VAT sporządza się w programie rVAT za okresy miesięczne według
wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały ("VAT-7 Deklaracja dla podatku
od towarów i usług"), w oparciu o dane wynikające z Rejestrów VAT. Wartości
wskazywane w Deklaracji VAT należy wykazywać w groszach (nie należy
zaokrąglać).”.
2. § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Sporządzone przez Jednostki Deklaracja VAT oraz Informacja o odwrotnym
obciążeniu VAT [dalej łącznie jako: Dokumentacja VAT] za poszczególne miesiące
kalendarzowe – po podpisaniu przez Kierownika Jednostki i Głównego księgowego
lub osoby je zastępujące – przekazuje się w formie papierowej do Biura Obsługi
Klienta Starostwa w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
za który Dokumentacja VAT jest sporządzana. Deklarację VAT wygenerowaną
z programu rVAT podpisuje Kierownik jednostki (w poz. 72) oraz Główny księgowy
lub osoby je zastępujące.”.
3. § 3 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Jednostka nie może samodzielnie dokonać otwarcia zamkniętych – stosownie do
§ 3 ust. 5 i 6 uchwały – Rejestrów VAT w rVAT. W celu dokonania korekty
Rejestrów VAT oraz Deklaracji VAT, ponownego otwarcia Rejestrów VAT w rVAT
dla danej Jednostki dokonuje osoba prowadząca rozliczenia VAT w Starostwie lub
osoba ją zastępująca, po otrzymaniu z Jednostki stosownej informacji telefonicznej.”.
4. w „§ 3 dodaje się ust. 15a) w brzmieniu:
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„15a) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzonych Rejestrach
VAT w programie rVAT osoba prowadząca rozliczenia VAT w Starostwie lub osoba
ją zastępująca (po zamknięciu rejestrów VAT zgodnie z § 3 ust. 5 uchwały),
informuje Jednostkę telefonicznie i dokonuje ponownego otwarcia Rejestrów. Po
dokonanych zmianach przez jednostkę, osoba prowadząca rozliczenia VAT
w Starostwie lub osoba ją zastępująca dokonuje ponownego zamknięcia rejestrów.”.
5. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku zamiaru nabycia przez Jednostkę towarów lub usług, dla których
obowiązanym do rozliczenia podatku jest lub może być nabywca towaru lub usługi
(transakcje objęte tzw. odwrotnym obciążeniem VAT), Jednostka jest zobowiązana
niezwłocznie poinformować o takim zamiarze osobę prowadzącą rozliczenia VAT
w Starostwie lub osobę ją zastępującą, co najmniej 15 dni przed planowanym
dokonaniem zakupu towaru lub usługi, z zastrzeżeniem uzasadnionych sytuacji
wymagających natychmiastowego dokonania zakupu. Informację podpisaną przez
Kierownika jednostki i Głównego księgowego lub osoby je zastępujące, należy
przesłać w formie pliku drogą elektroniczną (e-mail).”.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z działalnością
poszczególnych Jednostek i Starostwa dokonuje się za pośrednictwem rachunku
bankowego Powiatu Chodzieskiego – budżetu o numerze 29 8945 0002 0000 3900
2000 0680.”.
§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście, Skarbnikowi Powiatu, Kierownikom
Jednostek, Głównym księgowym oraz pracownikom mającym w zakresie swoich
obowiązków prowadzenie rozliczeń VAT.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Julian Hermaszczuk ...…………………………

Wicestarosta

Mirosław Juraszek ..…………………………...

Członkowie Zarządu:
1. Eugeniusz Bogdan ……………………….....
2. Remigiusz Nowak ...………………………....
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 256/2017
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 256/2017
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej

6070069997

Informacja podsumowująca, dotycząca transakcji, dla których podatnikiem jest
nabywca
Miesiąc

Podmiot, do którego adresowana jest informacja
POWIAT CHODZIESKI

Rok

Cel złożenia formularza
złożenie Informacji

korekta Informacji

Nazwa jednostki

Informacja o dostawach towarów, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jedn. Dz. U. z 2016
r. poz. 710 z późn. zm. [dalej: Ustawa] – odwrotne obciążenie

Lp.

Nastąpiła
zmiana
danych

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Nazwa lub nazwisko i imię nabywcy

NIP nabywcy

Łączna wartość
transakcji (bez
zaokrąglania)

RAZEM:
Informacja o świadczonych usługach, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8
Ustawy – odwrotne obciążenie
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Lp.

Nastąpiła
zmiana
danych

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Nazwa lub nazwisko i imię nabywcy

NIP nabywcy

Łączna wartość
transakcji (bez
zaokrąglania)

RAZEM:
OŚWIADCZENIA
Podpisując niniejszą Informację zaświadczam, że informacje w niej wskazane są kompletne,
poprawne i zgodne z rzeczywistością. Oświadczam również, że są mi znane przepisy
Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie błędnych danych lub danych
niezgodnych z rzeczywistością.

-----------------------Główny Księgowy

-------------------Data
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