
 

Zarządzenie nr 4/2017 

Wójta Gminy Gizałki 

z dnia 30 stycznia 2017r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2016 Wójta Gminy Gizałki z dnia 18 listopada 2016 r. 

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Gizałki  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. 

poz.446 z późn. zm.) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

z 29 września 2015 r. (C-276/14), a także z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  

26 października 2015 r. (Sygn. I FPS 4/15) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.  

2. Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług VAT obejmuje Urząd Gminy Gizałki – skrócona 

nazwa jednostki GG, oraz jednostki budżetowe gminy: 

1) Zespół Szkół w Gizałkach, ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki – skrócona nazwa jednostki ZSG, 

2) Zespół Szkół w Białobłotach, Białobłoty 20, 63-308 Gizałki – skrócona nazwa jednostki ZSB, 

3) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach ul. Wrzesińska 2, 63-308 Gizałki – 

skrócona nazwa jednostki SPT, 

4) Przedszkole Publiczne „Smerfy” w Nowej Wsi, Nowa Wieś 14, 63-308 Gizałki – skrócona nazwa 

jednostki PPS, 

5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki – skrócona 

nazwa jednostki GOPS.” 

 

2. § 8 otrzymuje brzmienie:  

„§ 8. 

1. W celu ujednolicenia numeracji prowadzonych cząstkowych ewidencji sprzedaży i zakupu ustala 

się następujący sposób ich oznaczenia: 

1) nazwa rejestru: rejestr zakupu / rejestr sprzedaży, 

2) numer rejestru: „kolejny numer(...)/ Gmina Gizałki / skrócona nazwa jednostki (...), 

3) okres którego dotyczy: miesiąc/ rok, 

4) nazwa podmiotu: Gmina Gizałki / pełna nazwa jednostki, 

5) adres jednostki, 

6) NIP (gminy) 608 010 16 33. 

2. Ewidencje sprzedaży i zakupu prowadzi się za pomocą systemu księgowego FKB+ RADIX. Jednostki 

sporządzają ewidencje zgodne ze wzorem systemu księgowego FKB+ RADIX.” 

 



3. § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9.  

8. Kwotę podatku podlegającą wpłacie do Urzędu Skarbowego w wysokościach wynikających  

z deklaracji cząstkowych należy przekazać do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, na rachunek 

Urzędu Gminy Gizałki nr 79 8407 0003 0400 0185 2000 0001. W przypadku braku zapłaty 

należności przez odbiorców wpłacie podlega kwota wynikająca z deklaracji cząstkowych 

umniejszona o niezapłacone należności.    

 

4. § 11 otrzymuje brzmienie: 

„ § 11 

1. Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości gminy. 

2. Ustala się jednolite zasady ewidencji operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT: 

1) dochody budżetowe i należności z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje się  

w kwotach netto (Rb-27S), 

2) wydatki budżetowe ewidencjonuje się w kwotach brutto (Rb-28S), 

3) w planie wydatków urzędu obsługującego jst zabezpiecza się środki na zapłatę podatku 

należnego w przypadku nieterminowej zapłaty należności przez odbiorcę. 

3. Rozliczenia VAT ujmuje się na następujących kontach syntetycznych: 

129 – rachunek bieżący jednostki (dochody) 

130 – rachunek bieżący jednostki 

201 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

221 – należności z tytułu dochodów budżetowych 

225 – rozrachunki z budżetami 

252 – rozrachunki z tytułu VAT w jednostkach samorządu terytorialnego 

Zespół 4 – koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

Zespół 7 – przychody, dochody i koszty  

800 – fundusz jednostki   

Konta pomocnicze tworzą jednostki budżetowe samodzielnie.  

4. Ewidencja faktur sprzedaży i zakupu: 

jednostki budżetowe 

wartość netto sprzedaży  WN 221/§  MA konto zespołu 7/§ 

VAT należny   WN 201  MA 252 

zapłata za fakturę netto  WN 130/§  MA 221/§ 

zapłata VAT należny  WN 130  MA 201 

 

wartość netto zakupu  WN konto zespołu 4/§ MA 201/§ 

VAT naliczony   WN 252  MA 201/§ 

zaplata za fakturę brutto  WN 201/§  MA 130/§ 

   



przeksięgowanie VAT należnego i VAT naliczonego (odpowiednie konta analityczne) 

     WN 252  MA 252 

przekazanie środków do urzędu obsługującego jst na opłacenie VAT 

     WN 252  MA 130 

 

przeksięgowanie należności z tytułu VAT naliczonego (przejęcie należności przez urząd 

obsługujący jst)  

     WN 800  MA 252 

przekazanie środków do urzędu obsługującego jst – przejecie należności 

     WN 252  MA 130 

 

urząd obsługujący jst  

wartość netto   WN 221/§  MA konto zespołu 7/§ 

VAT należny   WN 201  MA 225 

zapłata za fakturę netto  WN 129/§   MA 221/§ 

zapłata VAT należny  WN 129  MA 201 

  

wartość netto zakupu  WN konto zespołu 4/§ MA 201/§ 

VAT naliczony   WN 225  MA 201/§ 

zaplata za fakturę brutto  WN 201/§  MA 130/§ 

 

przeksięgowanie VAT należnego i VAT naliczonego (odpowiednie konta analityczne) na rozliczenie 

podatku VAT 

     WN 225  MA 225 

   

5. Ewidencja podatku VAT należnego i naliczonego „przejętego” na podstawie częściowych rejestrów 

/ deklaracji w urzędzie obsługującym jst.  

  

wewnętrzne zobowiązanie jednostki z tytułu VAT należnego (rejestr VAT) 

     WN 252  MA 225 

wewnętrzna należność jednostki z tytułu VAT naliczonego (rejestr VAT) 

     WN 225  MA 252 

przelew środków z jednostki na opłacenie VAT należnego 

     WN 129  MA 252 

 zapłata podatku do US  WN 225  MA 129 

  

przejęcie należności z tytułu VAT naliczonego lub nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym

     WN 252  MA 800 

wpływ środków z jednostki – przejęcie należności 

     WN 129  MA 252 



przeniesienie środków z odliczenia VAT naliczonego na dochody budżetowe 

     WN 129/§  MA 129  

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. 

       


