
ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 30 grudnia 2016 roku .

w sprawie zasad ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w jednostce budżetowej -  
Urzędzie gminy i organie

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 

2016r., poz.1047), art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 

z 2016r. ,poz.l870 z późn.zm.) oraz przepisów szczególnych zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 

planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 

oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 289), zarządza się, co następuje:

§1. Podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym jest Gmina Czernikowo.

§2. Ewidencja dokonywanej sprzedaży jest prowadzona zarówno na podstawie 

wystawionych przez jednostkę faktur, jak i na podstawie innych dokumentów finansowych, 

w tym dokumentów sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej.

§3. Ewidencja podatku należnego i naliczonego prowadzona jest za pomocą programu 

komputerowego „ Rejestr VAT” U.I. INFO-SYSTEM Sp.j., Roman i Tadeusz Groszek, 

05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 31/240.

§4. Do ewidencji księgowej podatku VAT służą konta:

• w Organie -  konto 224 (Rozrachunki budżetu)- w zakresie rozliczeń VAT z 

jednostkami,

• w Urzędzie -  konto 225 ( Rozrachunki z budżetami)- w zakresie rozliczeń VAT 

urzędu,

§5. Ewidencja analityczna prowadzona jest w formie umożliwiającej wyodrębnienie 

rozrachunków z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym oraz poszczególnymi 

jednostkami organizacyjnymi i samorządowym zakładem budżetowym.

§6. Dochody budżetowe ujmuje się w wartościach netto -  bez podatku od towarów i 

usług (VAT).



§7. W trakcie roku budżetowego dokonuje się korekty wydatków o kwotę podatku 

naliczonego podlegającego odliczeniu na koniec miesiąca, w którym dokonano odliczenia 

tego podatku, dokonując zmniejszenia wydatków na podstawie dokumentu Polecenia 

księgowania.

§8. Zasady ujmowania rozliczeń z tytułu VAT w sprawozdaniach budżetowych:

• w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane 

dochody budżetowe jednostki są kwotami netto,

• w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostka 

wykazuje w poszczególnych paragrafach wydatki w kwotach netto -  w przypadku, 

gdy VAT podlega odliczeniu.

§9. Operacje związane z podatkiem VAT w ciągu roku budżetowego ujmowane są w 

księgach rachunkowych urzędu na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki".

§10. Jeżeli należności nie zostaną uregulowane przez kontrahentów do końca roku 

budżetowego, to wartości zapłaconego podatku VAT do Urzędu Skarbowego z konta 130” 

Rachunek bieżący jednostki” klasyfikuje się w paragrafie 4530 ” Podatek od towarów i 

usług” i wykazuje się w sprawozdaniu Rb-28 S.

§11. W przypadku dokonywania zakupów dotyczących działalności mieszanej należy 

dokonywać odliczeń za pomocą prewskaźnika i wskaźnika obowiązującego w danym roku 

budżetowym. Jeżeli wartość prewskaźnika nie przekroczy 2 %, przyjmuje się że wartość ta 

wynosi 0 % i odliczeń się nie dokonuje.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017

roku.


