Z A R Z Ą D Z E N I E NR 51/2016
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 27 grudnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług
w Gminie Kluczewsko oraz w jej jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016.710 w skrócie ustawy o VAT) oraz Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu
wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej
w przypadku niektórych podatników (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2193), a także związany z
ustawą o VAT komunikat Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie
przesunięcia terminu centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, o
którym mowa w pkt. II Komunikatu z 29 września 2015 roku; w związku z wyrokiem
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku w sprawie C276/14 oraz Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26
października 2015 r. I FPS 4/15 zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się termin wprowadzenia centralizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług
w Gminie Kluczewsko na dzień 01.01.2017 r.
§ 2. Centralizacją są objęte następujące jednostki organizacyjne Gminy Kluczewsko:
1) Urząd Gminy w Kluczewsku,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku,
3) Komunalny Usługowy Zakład Budżetowy w Kluczewsku,
4) Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku,
5) Publiczne Gimnazjum w Dobromierzu,
6) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku,
7) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu,
8) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach,
oraz każda nowoutworzona samorządowa jednostka budżetowa lub samorządowy zakład
budżetowy.
§ 3. Z dniem wprowadzenia centralizacji podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina
Kluczewsko, natomiast wymienione w §2 jednostki organizacyjne Gminy Kluczewsko będą
objęte wspólnym, spójnym systemem rozliczania podatku VAT.
§ 4. W celu zapewnienia prawidłowego rozliczania podatku VAT w Gminie Kluczewsko i jej
jednostkach organizacyjnych wprowadza się obowiązujące w tym zakresie procedury i zasady
obiegu dokumentów obejmujące w szczególności:
1) zasady fakturowania sprzedaży;
2) ewidencjonowania czynności podlegających opodatkowaniu;
3) kwalifikowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku naliczonego;
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4) sporządzania deklaracji VAT;
5) przestrzegania terminów dostarczanych informacji i wyznaczenia osób odpowiedzialnych,
zwane „Zasadami regulującymi funkcjonowanie scentralizowanego systemu rozliczania
podatku od towarów i usług w Gminie Kluczewsko” – stanowiące załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kluczewsko do ścisłego
przestrzegania postanowień określonych w „Zasadach regulujących scentralizowany systemu
rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Kluczewsko” oraz dokonania zmian
w regulaminach organizacyjnych jednostek i w politykach rachunkowości jednostek,
uwzględniając zapisy tam zawarte.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kluczewsko.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.
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