Zarzqdzenie Nr 9412016
Starosty Powiatu Ropczycko - S~dziszowskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie okreilenia wzor6w deklaracji i rejestr6w dotyczqcych centralizacji zasad
rozliczen podatku VAT w powiecie Ropczycko - S~dziszowskimi jego jednostkach
budzetowych
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o samorzqdzie powiatowym (t:j. Dz. U. z 201 6 r. poz. 814 z pdin.
zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 5 wrzeinia 2016 r. o szczegblnych zasadach rozliczeh podatku od
lowarbw i uslug oraz dokonywania zwrotu s'rodkbw publicznych przeznaczonych nu realizacjq
projektbw finansowych z udziatem s'rodkdw pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej lub odpanstw
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorzqdu
lerytorialnego (Dz. U. z 201 6poz.1454),

5 1 . 1. Jednostki organizacyjne powiatu bqdq prowadzik dla celow prawidlowego sporzqdzenia
,,czqstkowych" deklaracji dla podatku od towarow i uslug (VAT-7) ewidencjq sprzedazy towarow
i uslug oraz ewidencjq zakupu towarow i uslug (wg wzor6w ustalonych w zalqczniku nr 1 i nr 2
niniej szego zarzqdzenia).
2. Ewidencja sprzedazy sporzqdzana jest na podstawie wszystkich wystawianych faktur lub
zestawien roznego rodzaju (np. zestawienie wydanych obiadow na stol6wce szkolnej itp.).
3. Ewidencjq. zakupow towarow i uslug sporzqdza siq wylqcznie na podstawie otrzymanych faktur
i to tylko tych, ktore sq zwiqzane ze stawkami podatku od towarow i uslug (23%, 8% lub 5%) i dajq
jednostce prawo do pelnego lub czqiciowego odliczenia podatku od towarow i uslug naliczonego.
4. Obowiqzuje sporzqdzanie deklaracji zerowych.
$2. W przypadku, gdy po przeslaniu ewidencji i deklaracji VAT zostanq stwierdzone
nieprawidlowoici lub zaistnieje inna okolicznoiC skutkujqca koniecznoiciq dokonania korekty
deklaracji VAT za dany miesiqc nalezy:
- niezwlocznie zglosiC tq okolicznoiC do Wydzialu Finansowego Starostwa Powiatowego,
- sporzqdziC niezbqdne korekty ewidencji i deklaracji czqstkowej VAT,
- przeslaC korekty ewidencji i deklaracji czqstkowej VAT wraz z pisemnym uzasadnieniem
przyczyn korekty do Wydzialu Finansowego Starostwa Powiatowego.
$3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia 20 17 roku.

