Zarządzenie nr 9/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 25 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń
podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017
poz.1875 j.t. oraz poz. 2232), w związku z art. 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 (Dz.U.z 2016 poz. 1454) oraz art. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 2024) zarządzam, co następuje:
§1
W załączniku do zarządzenia nr 136/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r., w procedurze realizacji
zobowiązań publicznoprawnych w zakresie podatku od towarów i usług przez Gminę-Miasto
Działdowo wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Jednostki organizacyjne Gminy stosują Współczynnik struktury sprzedaży ustalony na
podstawie kalkulacji przeprowadzonych w zgodzie z właściwymi przepisami ustawy o VAT, w
szczególności z art. 90, odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych.”
2) W § 9 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„10a. Deklaracje częściowe i rejestry JO i przedszkoli, za miesiąc styczeń, uwzględniające
korekty za rok poprzedni, są przekazywane Upoważnionemu pracownikowi RP w terminie do
15 lutego. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, ww. dokumenty należy
przygotować w kolejnym dniu roboczym, następującym po tym dniu.
3) W § 9 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:
„11a. Deklaracje częściowe i rejestry UM, za miesiąc styczeń, uwzględniające korekty za rok
poprzedni, są przekazywane Upoważnionemu pracownikowi RP w terminie do 21 lutego.
Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, ww. dokumenty należy przygotować w
kolejnym dniu roboczym, następującym po tym dniu.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od stycznia 2018 r.
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