UCHWAŁA NR 73/2019
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany załącznika Nr 1 Uchwały Nr 784/2016 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia
28 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia w Powiecie Wodzisławskim scentralizowanego rozliczenia
z tytułu podatku od towarów i usług.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.), w związku z art. 1 i 3 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 (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 280),
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 występujący pod nazwą „Procedura realizacji zobowiązań publicznoprawnych
w zakresie podatku od towarów i usług stosowana przez nieposiadające osobowości prawnej jednostki
organizacyjne Powiatu Wodzisławskiego” do Uchwały Nr 784/2016 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia
28 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia w Powiecie Wodzisławskim scentralizowanego rozliczenia z tytułu
podatku od towarów i usług w ten sposób, że
1) § 11 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 11. Zasady postępowania w zakresie rozliczeń pieniężnych z tytułu podatku VAT
1. Powiat dokonuje bezpośrednich rozliczeń pieniężnych z tytułu podatku VAT przekazując zgromadzone na
wyodrębnionym rachunku bankowym Starostwa środki finansowe na rachunek bankowy właściwego urzędu
skarbowego.
2. Czynności związane z rozliczeniami, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywane są
w Starostwie.
3. Celem prawidłowej i terminowej realizacji obowiązku określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu jednostki
organizacyjne przekazują pobrane środki finansowe tytułem należności budżetu państwa z tytułu podatku VAT na
wyodrębniony rachunek bankowy Starostwa nie wcześniej niż w miesiącu następującym po okresie
rozliczeniowym, nie później jednak niż do 14-tego dnia tego miesiąca, a w przypadku wydziału finansowego do
20-tego dnia tego miesiąca.
4. Kwoty przekazane przez jednostki organizacyjne na wyodrębniony rachunek bankowy Starostwa muszą być
zgodne z kwotami wynikającymi ze sporządzonych i przekazanych do Starostwa deklaracji częściowych.
5. W przypadkach określonych przez normy prawa powszechnie obowiązującego jednostka organizacyjna
dokonuje pomniejszenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. Środki finansowe stanowiące
dodatnią różnicę pomiędzy podatkiem VAT należnym, a podatkiem VAT naliczonym są przekazywane na
wyodrębniony rachunek bankowy Starostwa.
6. Ujemna różnica pomiędzy podatkiem VAT należnym, a podatkiem VAT naliczonym stanowi, w przypadku
rozliczeń dokonywanych przez zakład budżetowy, VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub VAT
do zwrotu. Kwoty VAT-u do zwrotu są przekazywane są zakładowi budżetowemu ze środków zgromadzonych na
wyodrębnionym rachunku bankowym Starostwa pochodzących w szczególności ze zwrotów otrzymanych
z właściwego urzędu skarbowego.
7. Ujemna różnica pomiędzy podatkiem VAT należnym, a podatkiem VAT naliczonym stanowi, w przypadku
rozliczeń dokonywanych przez jednostki budżetowe, VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
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8. Podatek VAT naliczony wykazany w deklaracji częściowej VAT - 7 sporządzanej przez jednostki budżetowe
nie stanowi podstawy do dokonywania wznowienia wydatku, o którym mowa w normach zawartych w uchwale
w sprawie budżetu powiatu wraz z załącznikami. Środki finansowe, które stanowiłyby podstawę operacji
wznowienia wydatku przekazywane są przez jednostki budżetowe, na zasadach ogólnych bezpośrednio na
rachunek budżetu powiatu tytułem dochodu.
9. W przypadku, gdy kwota podatku VAT naliczonego przez jednostki organizacyjne jest w okresie
rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku VAT należnego, Starostwo rozliczając podatek VAT za Powiat, może
wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o zwrot różnicy na wyodrębniony rachunek bankowy Starostwa.
10. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Starostwa z tytułu podatku VAT stanowiącego
dochód budżetu państwa za dany okres rozliczeniowy przekazywane są na rachunek bankowy właściwego urzędu
skarbowego w terminie do 25-tego dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Kwota
przekazywana na rachunek bankowy urzędu skarbowego musi być zgodna z kwotą wynikającą ze sporządzonej
i przekazanej do ww. urzędu deklaracji Powiatu.
11. Operacje rozliczeniowe z tytułu podatku VAT w Starostwie na poziomie jednostki i Powiatu czynnego
podatnika podatku VAT zobowiązanego do centralizacji rozliczeń podatku z powyższego tytułu mogą być
dokonywane w oparciu o jeden rachunek bankowy.
2) § 12 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 12. Zasady postępowania w zakresie ujmowania zdarzeń gospodarczych w postaci rozliczeń z budżetem
państwa z tytułu podatku VAT w księgach rachunkowych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych
1. Zdarzenia gospodarcze w postaci rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku VAT ujmowane są
w księgach rachunkowych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem norm powszechnie obowiązującego
prawa, a w szczególności:
1) wynikającej z treści art. 1 ust. 2 ustawy VAT zasady zgodnie, z którą podatek VAT stanowi wyłączny dochód
budżetu państwa,
2) wynikającej z treści art. 86 ust. 1 i 87 ust. 1 ustawy VAT zasady stanowiącej, iż podatek VAT jest neutralny dla
Powiatu i jego jednostek organizacyjnych, która to neutralność przejawia się przede wszystkim w możliwości
obniżenia podatku należnego przy sprzedaży o podatek naliczony przy zakupach oraz możliwością uzyskania
zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
3) wynikającej z treści art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych
(zwanej dalej ustawą o finansach publicznych) zasady rejestrowania w ramach budżetu Powiatu tylko
i wyłącznie operacji związanych z gromadzeniem oraz rozdysponowaniem środków finansowych w formie
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego,
4) wynikającej z treści art. 6 ust. 1 w zw. z art. 5 ustawy o finansach publicznych zasady zgodnie, z którą
zdarzenia gospodarcze w postaci wydatków Powiatu mogą być pokrywane tylko i wyłącznie z środków
finansowych spełniających ustawowe przesłanki do uznania ich za dochody i przychody powiatu,
5) wynikającej z treści art. 12 ust. 4 pkt 9 i art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych zasady zgodnie, z którą należny podatek VAT nie stanowi przychodu
ani, z wyjątkami wskazanymi w ustawie, kosztu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
2. Uwzględniając określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa zasady, a w szczególności
zasadę neutralności podatku VAT oraz zasadę wyłączającą wpływy z tegoż podatku z systemu źródeł dochodów
Powiatu ustala się, iż rejestracja zdarzeń gospodarczych w postaci rozliczeń z budżetem państwa ww. podatku
odbywać się, co do zasady poza planami finansowymi składającymi się zgodnie z treścią art. 211 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych na budżet Powiatu, a więc poza planami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
jak również poza planem przychodów i kosztów zakładu budżetowego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych
w §11 ust. 6 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W konsekwencji przyjęcia określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu pozaplanowej metody rozliczania
podatku VAT jego odprowadzenie przez jednostki organizacyjne na wyodrębniony rachunek bankowy Starostwa,
a następnie na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego nie będzie stanowiło wydatku lub kosztu tych
jednostek, natomiast środki finansowe otrzymane przez zakład budżetowy tytułem VAT do zwrotu, nie będą
stanowiły przychodu tego zakładu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
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4. Zakład budżetowy otrzymujący zwroty podatku VAT kwalifikuje zdarzenia tego typu, jako zwrot na konto
rozrachunkowe z tytułu podatku VAT i w rezultacie ww. środki wykorzystuje na pokrycie kosztów jednostki
organizacyjnej.
5. W przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa zdarzenia gospodarcze
dotyczące rozliczeń z budżetem państwa podatku VAT mogą przybrać formę zdarzeń spełniających przesłanki do
uwzględnienia w ramach planu finansowego jednostki organizacyjnej w formie wydatku budżetowego lub kosztu
zakładu budżetowego. Dotyczy to w szczególności mechanizmu odwrotnego obciążenia uregulowanego na
zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy VAT.
6. Jednostki organizacyjne dostosowują plany kont do zasad wskazanych w treści niniejszego paragrafu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wodzisławskiego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr Leszek Bizoń
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