UCHWAŁA NR 159/2021
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat
Kłodzki
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 99 i art. 109 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Powiat Kłodzki od dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzi skonsolidowane rozliczenie z tytułu podatku od
towarów i usług obejmujące czynności (transakcje) realizowane bezpośrednio przez Powiat oraz jednostki
organizacyjne Powiatu.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego objętych centralizacją podatku VAT zawiera
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Kierowników jednostek budżetowych Powiatu Kłodzkiego zobowiązuje się do:
1) posługiwania się następującą nazwą: Powiat Kłodzki, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, NIP: 8831680036;
[pełna nazwa jednostki budżetowej podlegającej centralizacji oraz jej adres] na dokumentach
potwierdzających dostawy towarów i świadczenia usług, zakupu towarów i usług oraz w umowach
cywilnoprawnych;
2) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostce
i przekazania tych informacji do Wydziału Finansowo - Budżetowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku
wraz z Oświadczeniem o otrzymaniu informacji o odpowiedzialności karnej skarbowej, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do uchwały;
3) dostosowania polityki rachunkowości jednostki budżetowej podlegającej centralizacji do niniejszej
Uchwały;
4) prowadzenia miesięcznych rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z działalnością prowadzoną przez
te jednostki;
5) sporządzania właściwych ewidencji (rejestrów) VAT, w których będą ujmowane czynności /transakcje
wykonane przez te jednostki oraz wartość towarów i usług nabywanych przez jednostki w związku
z prowadzoną działalnością;
6) sporządzania tzw. "cząstkowych" deklaracji JPK_VAT dotyczących prowadzonej działalności;
7) przeglądu dochodów budżetowych osiąganych i odprowadzanych do budżetu Powiatu Kłodzkiego przez
jednostki, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały, pod kątem opodatkowania ich podatkiem od towarów
i usług z zastosowanie odpowiedniej stawki podatkowej, zwolnionych z opodatkowania oraz
niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
8) doprowadzenia do poprawności drukowanych danych identyfikacyjnych na dokumentach generowanych
przez kasy rejestrujące oraz do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ewentualnego obowiązku
zainstalowania kas rejestrujących. Informację w tym zakresie należy pisemnie przekazać do Wydziału
Finansowo - Budżetowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku;
9) terminowego wykonywania wszystkich ww. obowiązków zgodnie z wymogami określonymi właściwymi
przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Powiecie Kłodzkim.
2. Kierowników jednostek oraz pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatku VAT w jednostce
zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy.
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§ 3. Agregacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach zakupu i sprzedaży oraz cząstkowych
deklaracjach JPK_VAT (plik JPK_V7M) dostarczonych przez jednostki, następować będzie w zbiorczym
rejestrze sprzedaży i zakupu w Wydziale Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Kłodzku celem
sporządzenia zbiorczej deklaracji JPK_VAT dla Powiatu Kłodzkiego.
§ 4. Za treść złożonych dokumentów, poprawne obliczenie i zadeklarowanie kwoty podatku należnego
i naliczonego wykazanego w deklaracjach cząstkowych za dany okres rozliczeniowy odpowiada Kierownik
jednostki i osoby zajmujące się rozliczaniem podatku VAT w jednostce, które zobowiązane są do zapoznania
się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podatku od towaru i usług, i ścisłego przestrzegania ww.
przepisów oraz postanowień niniejszej uchwały.
§ 5. Wprowadza się:
1) Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów w ramach scentralizowanego systemu rozliczania podatku
i usług w Powiecie Kłodzkim stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Wytyczne do dekretacji i opisu faktur zakupowych dla prawidłowej klasyfikacji podatku VAT
naliczonego w ramach scentralizowanego systemu rozliczenia podatku od towarów i usług w Powiecie
Kłodzkim stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
3) Wytyczne w zakresie rozliczeń i ewidencji księgowej podatku VAT stanowiące Załącznik nr 5 do
niniejszej uchwały;
4) Oznaczenia dodatkowe w ramach deklaracji JPK_V7M - wyjaśnienia zgodnie z Załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 6. Uchyla się Uchwałę nr 210/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kłodzki
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kłodzkiego, Kierownikom i pracownikom
jednostek budżetowych Powiatu Kłodzkiego oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2021 roku.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 159/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 2021 r.

Wykaz
jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego objętych centralizacją podatku VAT

Lp

Symbol
jednostki

Nazwa jednostki

1.

DWD

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

2.

KSP

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku

3.

LO-NR

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

4.

NST

Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie

5.

PCPP

Powiatowe Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne w Kłodzku

6.
7.
9.

RST
SOSW
MOS

Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy – Zdroju
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu Zdroju
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku

10.

I-LO

11.

ZSP-B

12.

ZST

13.

ZSS-K

14.

ZSS-NR

Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie

15.

POW 1

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Domaszkowie

16.

CAPOW

17.

G.NR

Zespół Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego
"Wspólnota Dziecięca Gromadka" w Nowej Rudzie

18.

RDD1

Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Gorzanowie

19.

RDD2

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Kątach Bystrzyckich

20.

POW3

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 w Bartnicy

21.

POW4

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach

22.

POW5

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie

23.

DPS-P

Dom Pomocy Społecznej w Podzamku

24.

DPS-B

Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

25.

DPS-J

Dom Pomocy Społecznej w Jugowie

26.

DPS-NR

27.

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

28.

ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

29.

SP

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej
Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku
Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

Starostwo Powiatowe w Kłodzku
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 159/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 2021 r.

…………………….., dnia ………………
(miejscowość)

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(stanowisko)

Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko
NIP: 8831680036

Oświadczenie
o otrzymaniu informacji o odpowiedzialności karnej skarbowej

W związku z centralizacją rozliczeń VAT Powiatu Kłodzkiego i jego jednostek budżetowych, która weszła w
życie z dniem 1 stycznia 2017 r., oraz w związku ze zmianami z tym związanymi:
oświadczam, że jestem świadomy(a), że jako osoba odpowiedzialna za rozliczenia w podatku VAT w
………………………………. i w związku z wykonywanymi przeze mnie obowiązkami ponoszę
(nazwa jednostki budżetowej)

współodpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa określone w ustawie z dnia 10 września 1999 r.
Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 408 ze zm.).
Wyciąg z ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 408
ze zm.):
Art. 9 § 1 „ Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w
porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub
wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.”.
Art. 9 § 3 „Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na
podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się
sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej”.

…………………………………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 159/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 2021 r.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
w ramach scentralizowanego systemu rozliczania podatku od towarów i usług
w Powiecie Kłodzkim

1.

§1
Postanowienia ogólne
Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów w ramach scentralizowanego systemu rozliczania
podatku od towarów i usług w Powiecie Kłodzkim [dalej: Instrukcja VAT] wraz z załącznikami
ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów oraz informacji niezbędnych
do prawidłowego i terminowego rozliczenia przez Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa
Powiatowego w Kłodzku ciążących na Powiecie Kłodzkim zobowiązań w zakresie podatku od
towarów i usług [dalej: podatek VAT].

2.

Instrukcja VAT jest uzupełnieniem obowiązującej „Instrukcji obiegu dokumentów finansowoksięgowych” [dalej: Instrukcja Ogólna] stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty
Kłodzkiego Nr 153/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. i dotyczy tylko i wyłącznie szczególnej
procedury, jaką jest scentralizowane rozliczenie podatku VAT. W pozostałym, nieuregulowanym
w Instrukcji VAT zakresie, zastosowanie znajdą odpowiednio regulacje przedstawione
w Instrukcji Ogólnej, chyba że Instrukcja VAT stanowi inaczej.

3.

Instrukcja VAT została sporządzona w oparciu o przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 685 – ze zm.), [dalej: ustawa o podatku VAT];
2) 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 2018 r., poz. 280);
a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania
zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej
w przypadku niektórych podatników (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 999 ze zm.);
b) Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych
i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.)

4.

Postanowienia zawarte w Instrukcji VAT dotyczą wszystkich pracowników wykonujących
zadania w zakresie rozliczania podatku VAT w jednostkach wskazanych w Wykazie jednostek
objętych centralizacją podatku VAT, stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.
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§2
Kwalifikacja dowodu księgowego dla celów rozliczenia podatku VAT
1.

Dowodem księgowym dla potrzeb scentralizowanego systemu rozliczania podatku VAT jest tylko
i wyłącznie otrzymana/wystawiona faktura VAT oraz wystawiony paragon fiskalny.
W niektórych przypadkach dokumentem księgowym może być również kwitariusz przychodowy
(np. sprzedaż w stołówkach szkolnych na rzecz podopiecznych i personelu szkoły).

2.

Przez fakturę VAT, o której mowa w pkt 1, rozumieć należy każdy dokument w formie
papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą o podatku VAT
i przepisami wydanymi na jej podstawie. Jako fakturę traktować należy również duplikaty faktur,
faktury korygujące oraz noty korygujące wystawione na podstawie przepisów ustawy o podatku
VAT.

3.

Przez paragon fiskalny, o którym mowa w pkt 1, rozumieć należy dokument w formie papierowej
zawierający dane wymagane ustawą o podatku VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie.

4.

Sprzedaż/odsprzedaż (refaktura) towarów lub usług na rzecz innych jednostek Powiatu
Kłodzkiego dokumentowana jest notą księgową (bez podatku VAT należnego).
Sprzedaż/odsprzedaż (refaktura) towarów lub usług na rzecz podmiotów trzecich, w tym
jednostek budżetowych innych jednostek samorządu terytorialnego, dokumentowana jest fakturą
VAT (zasady ogólne).

5.

Dowód księgowy otrzymany przez jednostkę budżetową, po zaewidencjonowaniu przez Biuro
Obsługi Klienta (BOK) urzędu/sekretariat jednostki, powinien być niezwłocznie przekazany do
odpowiedniej komórki merytorycznej.

6.

Po kontroli merytorycznej pracownik jednostki przekazuje dowód księgowy niezwłocznie do
Wydziału Finansowo – Budżetowego/ksiegowości.

7.

Pracownik Wydziału Finansowo – Budżetowego/ ksiegowości dokonuje niezwłocznie kontroli
formalno – rachunkowej oraz kwalifikacji dowodu księgowego dla celów rozliczenia podatku
VAT kierując się przy tym zasadami opisanymi w „Wytycznych do kwalifikowania dokumentów
zakupowych dla celów podatku VAT z uwzględnieniem rozliczania podatku VAT naliczonego od
zakupów przy zastosowaniu sposobu określania proporcji (prewspółczynnika) oraz
współczynnika struktury sprzedaży (WSS)”.

8.

Kwalifikacja dokumentów zakupowych pod kątem rozliczania podatku VAT w I etapie polega na
przypisaniu podatku VAT naliczonego z analizowanego dokumentu księgowego do jednej
z następujących kategorii:
a) podatek VAT naliczony związany tylko i wyłącznie z działalnością gospodarczą;
b) podatek VAT naliczony związany z tzw. działalnością mieszaną;
c) podatek VAT naliczony związany tylko i wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z VAT lub
czynnościami pozostającymi poza VAT.

9.

Kwalifikacja dokumentów zakupowych pod kątem rozliczania podatku VAT w II etapie dotyczy
tylko i wyłącznie faktur VAT zakupowych związanych z tzw. działalnością mieszaną (§2 pkt
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7 lit. b. niniejszej Instrukcji). W tym etapie należy dokonać dalszego podziału podatku VAT
naliczonego na następujące kategorie:
a) podatek VAT naliczony związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną;
b) podatek VAT naliczony związany ze sprzedażą opodatkowaną i poza VAT;
c) podatek VAT naliczony związany ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i poza VAT.
10.

Przypisanie do poszczególnych kategorii następuje poprzez:
a) naniesienie na dowód księgowy trwałego oznaczenia klasyfikacyjnego w postaci pieczęci,
której wzór stanowi Załącznik nr 1 do „Wytycznych do dekretacji i opisu faktur zakupowych
dla prawidłowej kwalifikacji podatku VAT naliczonego w ramach scentralizowanego systemu
rozliczania podatku od towarów i usług w Powiecie Kłodzkim”;
b) jeśli zakup nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną/zwolnioną dopuszcza się
zaniechanie opieczętowania pieczęcią, o której mowa w §2 ust. 10 lit. a) i umieszczenia na
dowodzie księgowym treści/pieczęci: „Zakup nie związany ze sprzedażą opodatkowaną
/zwolnioną. Data i podpis osoby upoważnionej”.

11.

Klasyfikacji należy dokonywać w oparciu o przedmiot czynności/zdarzenia udokumentowanego
w otrzymanym dowodzie księgowym, zasady wynikające z ustawy o podatku VAT oraz opis
dokonany na dowodzie księgowym w trakcie jego weryfikacji merytorycznej. Pomocniczo, przy
klasyfikacji należy korzystać z reguł wskazanych w „Wytycznych do kwalifikowania dokumentów
zakupowych dla celów VAT z uwzględnieniem rozliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów
przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji (prewspółczynnika) oraz współczynnika
struktury sprzedaży (WSS)”.

12.

Wyliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów należy dokonać przy zastosowaniu sposobu
określenia proporcji (prewspółczynnika) oraz współczynnika struktury sprzedaży (WSS).

13.

Faktury wystawione przez jednostki organizacyjne Powiatu Kłodzkiego [dalej: Jednostki]
powinny być numerowane chronologicznie, odrębnie dla każdego roku kalendarzowego
i jednostki według następującego wzoru:
numer faktury/m-c/rok/symbol jednostki
przy czym symbol jednostki określony jest w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Odrębna
numeracja powinna być prowadzona dla faktur korygujących:
KOR/numer faktury/m-c/rok/symbol jednostki.

1.

§3
Ewidencja VAT
Jednostki prowadzą rozliczenia i dokumentują czynności opodatkowane VAT związane
z wykonywaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie działalności
poszczególnych Jednostek, zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT, a także stosownych
aktów wykonawczych oraz 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
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Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454).
Jednostki:
a) prowadzą na bieżąco – dla potrzeb rozliczeń z tytułu VAT – ewidencję (rejestr) sprzedaży,
w którym ujmuje się, wykonywane przez poszczególne Jednostki, czynności (transakcje)
podlegające opodatkowaniu VAT [dalej: Ewidencja sprzedaży VAT],
b) prowadzą na bieżąco – dla potrzeb rozliczeń z tytułu VAT – ewidencję (rejestr) zakupów
VAT, w którym ujmuje się wartość towarów i usług nabywanych przez Jednostki w związku
z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT [dalej: Ewidencja zakupów VAT],
c) sporządzają za okresy miesięczne deklaracje cząstkowe JPK_VAT [dalej: Informacja
VAT],
Jednostki prowadzą Ewidencję sprzedaży VAT oraz Ewidencję zakupów VAT
z wykorzystaniem posiadanego oprogramowania księgowego, pozwalającego na sporządzenie
wskazanych ewidencji w formacie pliku .xml, odpowiadającym strukturze JPK o której mowa
w art. 193a § 2 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1540 ze zm.) oraz obejmujących zakres danych określony w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14
ustawy o podatku VAT.
Wraz z Ewidencją sprzedaży VAT oraz Ewidencją zakupów VAT sporządzana jest Informacja
VAT w wersji papierowej. Informację VAT sporządza się w oparciu o dane wynikające
z Ewidencji sprzedaży VAT oraz Ewidencji zakupów VAT. Wartości wskazywane w Informacji
VAT nie podlegają zaokrągleniu.
Kierownicy jednostki budżetowych, w podległych im jednostkach, zapewniają oraz organizują
realizację obowiązków, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu.
Pracownicy Starostwa – stosownie do zakresu wyznaczonych obowiązków – odpowiednio
zapewniają w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa oraz organizują realizację
obowiązków, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu.
Z uwagi na prowadzenie przez Starostwo wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek
organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki organizację realizacji
obowiązków, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu względem tych Jednostek,
przejmuje Główny Księgowy Referatu ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych
[dalej: Główny Księgowy CUW]. Główny Księgowy CUW jest w takim przypadku
odpowiedzialny za terminową i prawidłową realizację zadań i obowiązków przewidzianych
niniejszą uchwałą wobec Jednostek objętych wspólną obsługą.
Realizacja przez Starostwo jako jednostkę obsługującą poszczególnych zadań i obowiązków
regulowanych niniejszą uchwałą następuje w podziale uwzględniającym odrębność Jednostek
objętych wspólną obsługą – jako jednostek obsługiwanych w rozumieniu art. 6a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) – oraz
Starostwa jako realizującego rozliczenia VAT związane z transakcjami realizowanymi
bezpośrednio przez Powiat oraz rozliczenia VAT Powiatu jako skonsolidowanego podatnika
VAT.
Kierownicy jednostek, Główny Księgowy CUW (w zakresie Jednostek objętych wspólna
obsługą) oraz upoważnieni pracownicy Starostwa ponoszą wszelką odpowiedzialność z tytułu
właściwego wykonania zadań w zakresie powierzonym treścią niniejszej uchwały, na zasadach
wynikających z:
a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze
zm.);
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b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze
zm.);
c) ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 408 ze
zm.).

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

§4
Rejestracja dowodów księgowych w ewidencji VAT
Rejestracji w systemie scentralizowanego rozliczenia podatku VAT podlegają tylko:
a) dowody zewnętrzne własne (faktury VAT sprzedażowe, faktury korygujące sprzedażowe,
duplikaty faktur, raporty dzienne/miesięczne z kasy fiskalnej, kwitariusz przychodowy),
b) dowody zewnętrzne obce (faktury VAT zakupowe, faktury korygujące zakupowe, noty
korygujące) zakwalifikowane na etapie kwalifikacji do kategorii nabyć w całości lub w części
związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.
Rejestracja dowodu księgowego polega na zapisaniu w wykorzystywanym przez Jednostkę/Urząd
programie komputerowym, wymaganych przez program danych z dowodu księgowego.
Dowody zewnętrzne własne podlegają rejestracji w rejestrze sprzedaży VAT, zaś dowody
zewnętrzne obce podlegają rejestracji w rejestrze zakupów VAT.
Rejestracja dowodów księgowych odbywa się w porządku chronologicznym, tj.
a) po dacie powstania obowiązku podatkowego dokumentowanego danym dowodem
księgowym – w przypadku dowodu zewnętrznego własnego;
b) po dacie otrzymania – w przypadku dowodu zewnętrznego obcego.
Ewidencja sprzedaży VAT, Ewidencja zakupów VAT oraz Informacja VAT sporządzane są za
każdy okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest każdorazowo miesiąc kalendarzowy.
W danym okresie rozliczeniowym rejestrowane są dowody księgowe, w stosunku do których:
a) powstał obowiązek podatkowy (w przypadku sprzedaży);
b) powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego (w przypadku zakupu).
W Ewidencji sprzedaży VAT ujmuje się wyłącznie wartość czynności (transakcji) podlegających
VAT, tj. opodatkowanych VAT wg właściwej stawki oraz zwolnionych przedmiotowo od VAT
(w tym w odniesieniu do których Jednostka rozlicza VAT jako nabywca).
W Ewidencji zakupów VAT ujmuje się wyłącznie wartość nabywanych towarów i usług
udokumentowanych fakturami (oraz innymi dokumentami stanowiącymi podstawę odliczenia w
świetle ustawy o podatku VAT) i wykorzystywanych do wykonywania czynności
opodatkowanych VAT wg właściwej stawki, w tym wykorzystywanych jednocześnie do
czynności opodatkowanych VAT wg właściwej stawki i zwolnionych przedmiotowo od VAT lub
niepodlegających VAT.
W Ewidencji zakupów VAT nie należy ujmować wartości nabywanych towarów i usług
związanych:
a) wyłącznie z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT;
b) wyłącznie z działalnością podlegającą opodatkowaniu VAT, ale zwolnioną przedmiotowo
z VAT;
c) łącznie z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT oraz działalnością podlegającą
opodatkowaniu VAT, ale zwolnioną przedmiotowo z VAT.
Kwoty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku VAT w Informacji VAT wykazywane są
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. wraz z groszami (nie podlegają zaokrągleniu do
pełnych złotych).
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Informacje VAT sporządza się bez względu na wartość czynności (transakcji) podlegających
opodatkowaniu VAT wykonywanych przez Jednostkę, a także wartość towarów i usług
nabywanych przez Jednostkę w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT.
W przypadku braku powyższych czynności (transakcji) sporządza się Informację VAT „zerową”,
tj. wskazującą na zerowe wartości poszczególnych kategorii transakcji.
§5
Agregacja danych z Informacji VAT oraz rozliczanie podatku VAT
Sporządzone przez Jednostki: Ewidencja sprzedaży VAT, Ewidencja zakupów VAT oraz
Informacja VAT [dalej łącznie: Dokumentacja VAT] za poszczególne miesiące kalendarzowe
przekazuje się do Starostwa jako realizującego skonsolidowane rozliczenie VAT Powiatu oraz
jednostek budżetowych Powiatu w terminie do 12 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za
który Dokumentacja VAT jest sporządzana.
W terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Dokumentację VAT przekazuje się
do Starostwa w formie plików uwzględniających strukturę logiczną, o której mowa w art. 193a §
2 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540
ze zm.) oraz zakres danych określony w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy o podatku
VAT, za pośrednictwem dedykowanego do centralizacji rozliczeń VAT programu
komputerowego – zgodnie z jego instrukcją obsługi.
Po przesłaniu Dokumentacji VAT za pośrednictwem dedykowanego do centralizacji rozliczeń
VAT programu komputerowego należy niezwłocznie przekazać do Starostwa wersję papierową
Dokumentacji VAT podpisaną przez Głównego Księgowego jednostki, a w przypadku jednostek
obsługiwanych przez Głównego Księgowego CUW.
Jeżeli 12. dzień miesiąca, o którym mowa w ust. 1 przypada na dzień wolny od pracy, przesłanie
Dokumentacji VAT powinno nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten
dzień.
Obowiązek przesłania Dokumentacji VAT występuje również w sytuacji, gdy w danym okresie
rozliczeniowym Jednostka nie dokonywała czynności podlegających systemowi VAT, zarówno
sprzedażowych jak i zakupowych. W takiej sytuacji należy przesłać puste rejestry oraz deklarację
„zerową”, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym jednostka organizacyjna wykaże nadwyżkę kwoty
podatku należnego (podatek VAT wykazany w rejestrze sprzedaży VAT) nad kwotą podatku
VAT do odliczenia (podatek VAT wykazany do odliczenia w rejestrze zakupów VAT), to różnicę
tę należy przelać na dedykowany do rozliczenia podatku VAT rachunek bankowy nr
55 1560 0013 2005 4225 7000 0012, w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
później niż do dnia przekazania podatku należnego przez Powiat Kłodzki do urzędu skarbowego.
Dokumentacja VAT przygotowana przez poszczególne Jednostki, podlega archiwizacji zgodnie
z instrukcją obsługi programu oraz zasadami przyjętymi w Starostwie.
Po przekazaniu Dokumentacji VAT do Starostwa, pracownik merytoryczny weryfikuje, czy
Jednostki, u których powstało zobowiązanie podatkowe w podatku VAT do zapłaty, wpłaciły
wymagane środki na dedykowany do rozliczenia podatku VAT rachunek bankowy i sporządza
listę potwierdzającą przesłanie Dokumentacji VAT zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej
Instrukcji.
Po wpływie na dedykowany do rozliczenia podatku VAT rachunek bankowy środków od
wszystkich jednostek organizacyjnych oraz sporządzeniu zbiorczej deklaracji VAT w formacie
pliku JPK_V7M, zgodnie z § 5 pkt 2, pracownik merytoryczny weryfikuje, czy zgromadzone na
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rachunku środki są wystarczające do zapłaty powstałego zobowiązania podatkowego
(w przypadku jego wystąpienia).

1.

2.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§6
Przesłanie deklaracji podatkowej VAT do urzędu skarbowego
Ewidencja zbiorcza sprzedaży VAT oraz Ewidencja zbiorcza zakupów VAT powstała
w wyniku połączenia przesłanych przez Jednostki plików .xml oraz Ewidencji sprzedaży
i zakupów Starostwa stanowi podstawę do sporządzenia pliku JPK_V7M.
Sporządzony plik JPK_V7M jest wysyłany do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 25ego dnia miesiąca. Do tego dnia należy również dokonać płatności kwoty podatku podlegającego
wpłacie do urzędu skarbowego ze środków znajdujących się na dedykowanym do rozliczenia
podatku VAT rachunku bankowym.
§7
Korekta danych
Zaistnienie zdarzenia wpływającego na wartość sprzedaży/zakupów/podatku VAT wykazanej
w już przesłanych i zatwierdzonych do Wydziału Finansowo – Budżetowego/ Urzędu
skarbowego rejestrów/ deklaracji/ pliku JPK_V7M wymaga dokonania korekty.
Korekta powinna zostać dokonana niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w pkt
1. Jednostka bezzwłocznie informuje o tym fakcie Wydział Finansowo-Budżetowy i dokonuje
wymaganej korekty oraz przesyła skorygowany(e) rejestr(y) oraz deklarację cząstkową
informując jednocześnie telefonicznie o dokonaniu wysyłki Wydział Finansowo - Budżetowy.
a) Numerem właściwym do kontaktu, jest numer 74 865 75 12;
b) W odniesieniu do wysyłki § 4 stosuje się odpowiednio, przy czym do skorygowanych
dokumentów, dołącza się również podpisane przez pracownika merytorycznego, Głównego
Księgowego Jednostki, a w przypadku jednostek obsługiwanych Głównego Księgowego
CUW uzasadnienie przyczyn dokonania korekty.
Skorygowane Dokumenty VAT należy dostarczyć do Starostwa zgodnie z § 5 ust. 3.
Korekty rejestru dokonuje się w przypadku użytkowania programu dedykowanego – zgodnie
z instrukcją;
Korekty pliku JPK_V7M. dokonuje się poprzez sporządzenie nowego pliku JPK_V7M zgodnie
z § 6 pkt 2, z uwzględnieniem skorygowanych wartości oraz zaznaczeniem na deklaracji pozycji
– korekta.
Skorygowany plik JPK_V7M powinien zostać niezwłocznie przesłany do właściwego urzędu
skarbowego”.
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Załącznik nr 1
do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
w ramach scentralizowanego systemu rozliczania
podatku od towarów i usług w Powiecie Kłodzkim

Potwierdzenie przesłania dokumentacji VAT przez jednostki budżetowe
do Wydziału Finansowo-Budżetowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku
Okres:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Data
otrzymania

Nazwa

Rejestr sprzedaży
ogółem netto

VAT

Rejestr zakupów
ogółem netto

VAT

Deklaracja
VAT

Data
Pot.
przelewu*

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach - Zdroju
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie
Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie
Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w
Kłodzku
Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy - Zdroju
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu
Zdroju
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej
Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku
Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Domaszkowie
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku
Zespół Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego
"Wspólnota Dziecięca Gromadka" w Nowej Rudzie
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Gorzanowie
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Kątach Bystrzyckich
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 w Bartnicy
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie
Dom Pomocy Społecznej w Podzamku
Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej
Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
Dom Pomocy Społecznej w Jugowie
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
OGÓŁEM

Sporządził: ……….
Miejscowość, data
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 159/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 2021 r.

Wytyczne
do dekretacji i opisu faktur zakupowych dla prawidłowej kwalifikacji podatku VAT naliczonego
w ramach scentralizowanego systemu rozliczania podatku od towarów i usług w Powiecie Kłodzki
§1
Postanowienia ogólne
1. Wytyczne do dekretacji i opisu faktur zakupowych scentralizowanego systemu rozliczania podatku od
towarów i usług (zwany dalej: podatkiem VAT) w Powiecie Kłodzkim (zwane dalej: Wytycznymi)
stanowią integralną część zasad wprowadzonych Zarządzeniem Starosty Kłodzkiego Nr 56/2016 z dnia
28 października 2016 r. oraz „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w ramach scentralizowanego
systemu rozliczania podatku od towarów i usług w Powiecie Kłodzkim oraz wzorów ewidencji”.
2. Zasady wskazane w Wytycznych obowiązują wszystkich pracowników merytorycznych Starostwa
Powiatowego w Kłodzku oraz jego jednostek budżetowych, którzy w ramach wykonywanych
obowiązków/powierzonych zadań dokonują nabyć towarów i usług, podlegających opodatkowaniu
podatkiem VAT.
§2
Opis otrzymanej faktury VAT
1. Każda faktura zakupowa otrzymana przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku lub jednostkę
organizacyjną, po zaewidencjonowaniu jej przez BOK urzędu/sekretariat jednostki, powinna być
sprawdzona pod kątem jej merytorycznej oraz formalno-rachunkowej poprawności, zgodnie
z postanowieniami „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych”.
2. W ramach sprawdzenia merytorycznej poprawności faktury, pracownicy dokonujący kontroli
merytorycznej są zobowiązani do opisu faktury, w sposób pozwalający na właściwą kwalifikację
podatkową dokonanych zakupów oraz łatwą weryfikację zakupów, dla których przyporządkowano
odliczenie z zastosowaniem prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży VAT.
3. Kontrola merytoryczna dokonywana jest przez osobę dokonującą/zlecającą/odpowiadającą za
dokonanie zakupu dokumentowanego analizowaną fakturą VAT. Osoba taka dysponuje bowiem wiedzą
co do celu, jak i przeznaczenia zakupu.
4. Osoba dokonująca/zlecająca/odpowiadająca za dokonanie zakupu towarów i usług dokonuje opisu
faktury VAT w następujący sposób:
1) na pierwszej stronie faktury VAT należy wskazać datę otrzymania faktury (przy wykorzystaniu
pieczątki/datownika), jeżeli data ta nie została wskazana przez BOK urzędu/sekretariat jednostki.
2) na odwrocie faktury VAT dokonuje opisu zawierającego, w szczególności:
a) cel/przeznaczenie zakupionego towaru lub usługi,
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b) przedmiot zakupu, jeśli z danych wskazanych na fakturze nie wynika czego ona dotyczy (np. jako
przedmiot transakcji na fakturze wskazane jest oznaczenie kodowe/nazwa własna zakupionego
towaru/usługi nie pozwalając na identyfikacje przedmiotu zakupu bądź opis na fakturze zawiera
jedynie odniesienie do konkretnej umowy bez podawania zakresu dokonanych czynności),
c) wskazanie wydziału/działu/referatu/miejsca, na rzecz którego dokonano zakupu (pod warunkiem,
że możliwe jest dokonanie takiego bezpośredniego przyporządkowania, czy to całej faktury, czy
to poszczególnych jej pozycji),
d) wskazanie numeru umowy/zamówienia (jeżeli zakup towaru lub usługi był dokonany na
podstawie umowy/zamówienia),
e) jeśli cała kwota/część kwoty wynikającej z faktury jest następnie refakturowana:
- w przypadku gdy w momencie opisywania faktury pierwotnej znamy wartość refaktury
należy wskazać wartość netto oraz kwotę podatku VAT z dopiskiem „refaktura”;
- jeśli refakturowana wartość nie jest znana do dnia, za który należy dokonać rozliczenia
faktury pierwotnej, należy wstrzymać się z rozliczeniem takiej faktury do momentu
wystawienia refaktury;
- podpis osoby dokonującej opisu wraz z pieczątką służbową.
3) W przypadku, gdy faktura jest zadrukowana obustronnie i na odwrocie brak jest miejsca na
dokonanie opisu, opis należy sporządzić na osobnej kartce papieru, którą należy trwale zszyć
z fakturą i opisać w sposób umożliwiający powiązanie jej z fakturą np.: „Opis faktury VAT z dnia
… o numerze …”.
§3
Pieczątka kwalifikacyjna
1. Faktura VAT, opisana zgodnie z §2 ust. 4 Wytycznych, sprawdzona pod kątem jej merytorycznej oraz
formalno-rachunkowej poprawności, podlega kwalifikacji dla celów podatku VAT. Kwalifikacja
dokonywana jest przez osobę wyznaczoną w urzędzie/ jednostce do rozliczania podatku VAT.
Kwalifikacja faktury VAT następuje poprzez opieczętowanie faktury przeznaczoną do tego celu
pieczęcią, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Wytycznych, zaznaczenie na pieczęci mającej
zastosowanie w danym przypadku kategorii (poprzez wskazanie kwoty podatku VAT przypadającego
na daną kategorię).
2. Kwalifikacja faktury VAT dokonywana jest w oparciu o „Wytyczne do kwalifikowania dokumentów
zakupowych dla celów podatku VAT z uwzględnieniem rozliczania podatku VAT naliczonego od
zakupów przy zastosowaniu sposobu określania proporcji (prewspółczynnika) oraz współczynnika
struktury sprzedaży (WSS)”.
3. Po dokonaniu kwalifikacji faktury VAT oraz jej zaksięgowaniu we właściwym rejestrze VAT, na
górnej krawędzi przedniej strony faktury należy wskazać pod jakim numerem w rejestrze i za jaki
miesiąc została ona ujęta. W tym celu należy oznakować fakturę w następujący sposób:
Rej VAT xx /yyyy/zz
gdzie: xx – oznacza miesiąc, yyyy – oznacza rok, zz – numer w rejestrze VAT
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Załącznik nr 1
do Wytycznych do dekretacji i opisu faktur zakupowych
dla prawidłowej kwalifikacji podatku VAT naliczonego
w ramach scentralizowanego systemu rozliczania
podatku od towarów i usług w Powiecie Kłodzkim

Wzór pieczątki – Kwalifikacja dla celów VAT:

Kwalifikacja dla celów VAT
Działalność opodatkowana
I
Działalność mieszana
ETA
Działalność zwolniona i/lub
P
poza VAT
S. opodatkowana i zwolniona
(WSS%)
II
S. opodatkowana i poza VAT
ETA
(PRE%)
P
S. opodatkowana, zwolniona i
poza VAT
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 159/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 2021 r.

Wytyczne w zakresie rozliczeń i ewidencji księgowej podatku VAT

§ 1.
Wytyczne w zakresie rozliczeń podatku VAT
1. Wprowadza się następujące wytyczne w zakresie rozliczeń podatku VAT w jednostkach budżetowych Powiatu
Kłodzkiego:
1) w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, wykazane dochody budżetowe
jednostki organizacyjnej – są kwotami netto (bez podatku VAT);
2) w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, wydatki jednostki organizacyjnej
wykazywane są w kwocie brutto;
3) w przypadku zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy, w sytuacji kiedy podatek naliczony jest wyższy
niż należny, zwrot ten traktowany jest jako dochód jednostki samorządu terytorialnego;
4) jeżeli należności nie zostaną uregulowane przez kontrahentów w terminie, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt
6 Instrukcji VAT, jednostka organizacyjna ujmuje przelew podatku VAT do Powiatu Kłodzkiego w § 453
,,Podatek od towarów i usług (VAT)” i wykazuje go w sprawozdaniu Rb-28S;
5) jeżeli kontrahent wpłaci zaległą należność na konto jednostki organizacyjnej w tym samym roku
budżetowym, wartość podatku VAT staje się dochodem jednostki; dochód z tytułu podatku VAT jednostka
klasyfikuje w § 097 (analityka – VAT) i wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S;
6) jeżeli kontrahent wpłaci zaległą należność na konto jednostki organizacyjnej w następnym roku
budżetowym, wartość podatku VAT staje się dochodem jednostki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych; dochód
z tytułu podatku VAT jednostka klasyfikuje w § 094 (analityka – VAT) i wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S;
7) nadwyżkę podatku VAT pozostającą na koncie bankowym jednostki organizacyjnej po dokonaniu
przelewów podatku VAT do Powiatu Kłodzkiego oraz po rozliczeniu podatku VAT na koniec roku,
jednostka klasyfikuje w § 097 (analityka – VAT) i wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S;
8) nadwyżkę podatku VAT pozostającą na koncie bankowym urzędu jst („centralizacja VAT”)
po rozliczeniu podatku VAT na koniec roku, przekazuje się na dochody Starostwa;
9) roczna korektę podatku VAT naliczonego złożoną za rok poprzedni, ujmuje się w księgach roku bieżącego;
powyższe księgowanie stosuje się zgodnie z zapisami przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w danej
jednostce organizacyjnej o stosowaniu uproszczeń, które istotnie nie mają wpływu na sytuację majątkową
i finansową oraz wynik finansowy jednostki.
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§2
Wytyczne w zakresie ewidencji księgowej podatku VAT
1. Dla ewidencji rozliczenia podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego służą konta:
1) w jednostce organizacyjnej:
a) konto 271 ,,Rozliczenia podatku VAT z Powiatem Kłodzkim”;
2) w urzędzie jst („centralizacja VAT”):
a) konto 130 „Rachunek bieżący jednostki - VAT” – którego funkcją mają być przepływy finansowe
rozliczenia podatku VAT,
b) konto 272 „Rozliczenia podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi” – na podstawie
m.in. miesięcznych deklaracji JPK_VAT oraz przelewów podatku VAT jednostek organizacyjnych;
należy prowadzić konta analityczne odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej,
c) konto 225 ,,Rozrachunki z budżetami z tytułu podatku VAT” – scentralizowany rozrachunek z urzędem
skarbowym z tytułu podatku VAT.

2. Zasady ewidencji operacji gospodarczych związanych z podatkiem VAT – przykłady:
1) ewidencja w jednostce organizacyjnej:
Lp.
I.
1.
a)
b)
2.
a)
b)
3.
a)
b)

Wyszczególnienie
Ewidencja sprzedaży (netto-brutto)
VAT należny
Faktura VAT ze sprzedaży:
kwota netto
VAT należny
Wpływ należności z tytułu VAT:
dochód budżetu
podatek VAT
Przekazanie:
dochód budżetu
podatek VAT

Ewidencja zakupu ( netto-brutto)
VAT naliczony
1. Faktura zakupu dotycząca działalności opodatkowanej
a) kwota brutto
b) kwota netto
c) VAT naliczony
2. Wpływ środków na wydatki
3. Wydatek z tytułu zapłaty zobowiązania w kwocie brutto
Przeksięgowanie nadwyżki podatku VAT naliczonego nad VAT
należnym – „przejęcie” należności przez jst
4.
(Jednostki organizacyjne nie otrzymują zwrotów środków z tytułu
nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.)

Wn

Ma

221
221 VAT

7XX
271 VAT

130
130 VAT

221
221 VAT

222
271 VAT

130
130 VAT

II.

Id: 40D21270-BEAE-4641-ADD6-5B47A7326A2B. Podpisany

201
4XX lub 7XX
271 VAT
130
201

223
130

800 VAT

271 VAT

Strona 2

2) ewidencja w urzędzie jst („centralizacja VAT”):
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Zobowiązanie jednostki organizacyjnej z tytułu VAT należnego (lub per
saldo nadwyżki podatku należnego nad naliczonym)
Przelew podatku VAT należnego z jednostki organizacyjnej
Należność jednostki organizacyjnej z tytułu nadwyżki podatku VAT
naliczonego nad należnym
Zaokrąglenie podatku VAT do pełnych złotych

9.

Zaokrąglenie podatku VAT do pełnych złotych - w przypadku braku
środków - przelew środków z wydatków Starostwa
Zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego
Przeksięgowanie nadwyżki podatku VAT naliczonego nad VAT
należnym – „przejęcie” należności jednostki organizacyjnej przez jst
Przelew na dochody Starostwa nadwyżki podatku VAT pozostającej na
koncie bankowym - po rozliczeniu podatku VAT na koniec roku
Kapitalizacja odsetek bankowych

10.

Przekazanie odsetek bankowych na dochody

5.
6.
7.
8.
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Ma

272 VAT

225 VAT

130 VAT

272 VAT

225 VAT

272 VAT

800
225 VAT

225 VAT
800

130

225 VAT

225 VAT

130 VAT

272 VAT

800 VAT

800

130 VAT

130 - XX

240

240

130 - XX
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 159/2021
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 2021 r.

Oznaczenia dodatkowe w ramach JPK_V7M – wyjaśnienia

§ 1.
Zobowiązuje się jednostki budżetowe Powiatu Kłodzkiego do stosowania przy dokumentach ujętych
w ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu dodatkowych oznaczeń zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od
towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988 ze zm.) [dalej: rozporządzenie].
§ 2.
Ewidencja sprzedaży VAT
1. Określone typy dostaw i świadczenie usług należy oznaczyć odpowiednim kodem GTU zgodnie
z §10 ust. 3 rozporządzenia.
1) W przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług, które nie są wymienione
w ww. rozporządzeniu nie podaje się kodu GTU.
2) Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji
o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej (RO) oraz zbiorczych informacji
o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia
ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej (WEW).
3) Nie ma obowiązku, aby zawierać oznaczenia kodu GTU na wystawianych fakturach
sprzedażowych.
4) W przypadku błędnego oznaczenia w ewidencji, korekty błędnych oznaczeń GTU można
dokonać na dwa sposoby:
a) całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym – ten sposób jest preferowany,
kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,
b) pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego
stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym
znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe
zapisy, w tym oznaczenia GTU.
2. Ewidencja sprzedaży VAT zawiera oznaczenia szczególnych procedur zgodnie z § 10
ust. 4 rozporządzenia.
1) Oznaczenia należy zastosować w przypadku wystąpienia danej procedury na
ewidencjonowanym dokumencie. W przypadku, gdy żadna procedura nie wystąpiła nie
stosuje się oznaczenia.
2) W ramach ewidencji jednego dokumentu może wystąpić kilka procedur, wówczas
wskazujemy wszystkie występujące.
3) Dodatkowe oznaczenia:
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a) oznaczenie „WSTO EE” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość
towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na
terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawanych
i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o podatku od towarów i usług (t.j.
Dz.U. z 2021 poz. 685 ze zm.) [dalej: ustawa] , na rzecz podmiotów niebędących
podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na
terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
b) oznaczenie „IED” – w przypadku dostawy, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy,
dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury
szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub
w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju;
c) oznaczenie „TP” – przy istniejących powiązaniach między nabywcą, a dokonującym
dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy;
d) oznaczenie „TT_WNT” – przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów dokonanym
przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze
uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustaw;
e) oznaczenie „TT_D” – przy dostawie towarów poza terytorium kraju dokonanej przez
drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze
uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy;
f) oznaczenie „MR_T” – w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych na
zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy;
g) oznaczenie „MR_UZ” – przy dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy;
h) oznaczenie „I_42” – przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów następującej po
imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);
i) oznaczenie „I_63” – przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów następującej po
imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import);
j) oznaczenie „B_SPV” – w przypadku transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanym
przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanym zgodnie z art. 8a ust.
1 ustawy;
k) oznaczenie „B_SPV DOSTAWA” – w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia
usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował
bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy;
l) oznaczenie „B_SPV PROWIZJA” – w przypadku świadczenia usług pośrednictwa oraz
innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie
z art. 8b ust. 2 ustawy.
3. Oznaczenie dowodów sprzedaży:
1) oznaczenie „RO” – w przypadku wystawienia dokumentu zbiorczego wewnętrznego
zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;
2) oznaczenie „WEW” – w przypadku wystawienia dokumentu wewnętrznego, np. przekazanie
nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument
zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu
kasy rejestrującej;
3) oznaczenie „FP” – w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy tj. faktury
dotyczącej sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, tzw. „faktura
do paragonu”.
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§ 3.
Ewidencja zakupu VAT
1. W ewidencji zakupów VAT należy stosować dodatkowe oznaczenia:
1) oznaczenie „IMP” – dotyczy podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym
importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy;
2) oznaczenie „VAT_RR” – w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
(nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowanego – nabywca wówczas ma
obowiązek wystawienia faktury VAT RR).
3) oznaczenie „WEW” – wybieramy w przypadku dokumentu wewnętrznego, np.: dokonanie
rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia
podatku naliczonego;
4) oznaczenie „MK” – wybieramy w przypadku faktury wystawionej przez podatnika
będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną
w art. 21 ustawy.
2.
Oznaczenia o których mowa w ust. 1 należy zastosować w przypadku wystąpienia danej
procedury na ewidencjonowanym dokumencie. W przypadku, gdy żadna procedura nie
wystąpiła nie stosuje się oznaczenia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października
2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach i wprowadzeniem zmian w
stosowaniu dodatkowych oznaczeń dla wprowadzonych do ewidencji sprzedaży VAT oraz ewidencji
zakupów VAT dokumentów konieczna jest

aktualizacja danych w skali całej jednostki samorządu

terytorialnego. W związku z powyższym dostosowano zasady prowadzenia scentralizowanych rozliczeń
podatku od towarów i usług przez Powiat Kłodzki do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
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Sygnatura
Signature-154054248
Numer seryjny
3BB94C4317D334F55D6034F11AD2C55F55BE6B57
Osoba podpisująca
Ryszard Wiktor Niebieszczański
Kraj
PL
Data złożenia podpisu
29.09.2021 12:58:32
Zakres podpisu
Cały dokument
Wystawca certyfikatu
VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:
Sygnatura
Signature-1438426039
Numer seryjny
1E49E3C05DCF0B3A51766013E02E8C9367E0929E
Osoba podpisująca
Małgorzata Kanecka
Kraj
PL
Data złożenia podpisu
29.09.2021 12:58:55
Zakres podpisu
Cały dokument
Wystawca certyfikatu
VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba
Rozliczeniowa S.A. PL

Id: 40D21270-BEAE-4641-ADD6-5B47A7326A2B. Podpisany
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