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Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 05.12.2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług
w Gminie Koniecpol oraz w jej jednostkach organizacyjnych

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

poz..+16zpóżn.zm.)wzw.zaft.3iań,9ustawyzdnia5września2016rokuoszczególnych
zasadach rozliczeń podatku od towaróW i usług oraz dokonywania zwrotu środkóW publicznych
pzeznaczonych na realizację projektóW finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej Iub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu pżez
jednostki samożądu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454),

zasządzam, co następuje:

§r.

Usta|a się termin wprowadzenia centralizacji rozliczeń w podatku od towaróW i usług w Gminie
Koniecpol na dzień 01,01.2017r.

§2.

centralizacją są objęte następujące jednostki organizacyjne Gminy Koniecpol:

'1) Uząd Miasta iGminy Koniecpol,

2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu,

3) Centrum lntegracji Społecznej w Koniecpolu,

4) Pżedszkole nr 1 W Koniecpolu,

5) Przedszkole nr 2 W Koniecpolu,

6) Zespół Szkół nr 1 w Koniecpolu,

7) Zespół Szkoł nr 2 w Koniecpolu,

oraz każda nowo utworzona samożądowa jednostka budżetowa lub samoządowy zakład budżetowy.

§3.

Z dniem wprowadzenia centralizacji podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina KoniecPol,

natomiast wymienione w §2 jednostki organizacyjne Gminy koniecpol będą objęte wspólnym, spójnym

systemem roz]iczania podatku VAT



§4.

W celu zapewnienia prawidłowego rozliczania podatku VAT W Gminie Koniecpol i jei jednostkach
organizacyjnych Wprowadza się obowiązujące W tym zakresie procedury izasady obiegu dokumentóW
obejmujące W szczególności:

1) zasady fakturowania spż edaży;

2) ewidencjonowania czynności podlegających opodatkowaniu;

3) kwalifikowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku naliczonego;

4) sporz ądzania deklaracji VATi

5) pżestrzegania terminóW dostarczanych informacji i wyznaczenia osób odpowiedzialnych,

zwane ,,Zasadami regulującymi funkcjonowanie scentralizowanego systemu rozliczania podatku od
towańw i usług w Gminie Koniecpol" - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5.

Zobowiązuje się kierownikóW jednostek organizacyjnych Gminy Koniecpol do ścisłego pzestrzegania
postanowień określonych w ,,Zasadach regulująCych scentralizowany systemu rozliczania podatku od
towańw i usług w Gminie Koniecpol" oruz dokonania zmian w regulaminach organizacy,inych jednostek
i W politykach rachunkowości jednostek, uwzględniając zapisy tam zawańe.

§6.

Wykonanie zażądzenia powieża Się skarbnikowi Gminy Koniecpol.

Zażądzenie Wchodzi w życie z dniem podjęcia,

§7,
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