
 

 

Zarządzenie Nr  0050/95/16 

Wójta Gminy Krupski Młyn 

z dnia 4 listopada 2016 roku 

 

 

w sprawie:  czynności przygotowawczych w związku z planowaną centralizacją rozliczeń podatku   

                   od towarów i usług w Gminie Krupski Młyn 

 

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) zarządza się, co następuje: 

 

 

§1 

 

W związku z planowaną na dzień 1 stycznia 2017 r. centralizacją rozliczeń podatku VAT Gminy 

Krupski Młyn oraz jej jednostek budżetowych, zobowiązuje się Dyrektorów i Kierowników jednostek 

budżetowych: 

 

1. do przekazania dostawcom informacji o zmianie danych wymaganych dla wystawianych przez 

nich faktur, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1 do zarządzenia, a w przypadku 

żądania przez dostawcę podpisania aneksu do umowy – do sporządzenia i podpisania takiego 

aneksu. Wzór aneksu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Dopuszcza się stosowanie innych 

wzorów aneksu do umowy pod warunkiem jednak, że zawierają one dane wskazane we wzorze 

przedstawionym w załączniku nr 2.  

2. w zakresie umów zawartych z nabywcami, w których to umowach brak jest informacji 

o doliczeniu do pobieranej ceny kwoty podatku od towarów i usług – do sporządzenia i podpisania 

aneksów w zakresie podwyższenia ceny o kwotę podatku VAT obliczonego według stawki 

obowiązującej dla danej czynności. 

 

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Krupski Młyn 

  



Załącznik nr 1 do ZWG Nr 0050/95/16 z dnia 4 listopada 2016 roku 

 

Wzór pisma do kontrahentów 

 

 

[Nazwa jednostki – proszę uzupełnić] 

[Adres jednostki – proszę uzupełnić] 

NIP: [NIP jednostki – proszę uzupełnić] 

 

 

[miejscowość], [data] 2016 r. 

 

 

 

Nazwa dostawcy – proszę uzupełnić 

Adres dostawcy – proszę uzupełnić 

 

 
Opcjonalnie: 

Dot. Umowy Nr [] z dnia [] 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie 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. poz. 1454), z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina 

Krupski Młyn podejmie wspólne rozliczenia podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi swoimi 

jednostkami organizacyjnymi.  

 

Powyższe oznacza, że dla celów rozliczeń podatku VAT wszelkie zakupy dokonywane dotychczas 

przez jednostki organizacyjne Gminy Krupski Młyn będą uznawane za zakupy dokonywane 

bezpośrednio przez Gminę Krupski Młyn i w taki właśnie sposób powinny być dokumentowane. W 

praktyce oznacza to, że faktury wystawiane przez Państwa w okresie od 1 stycznia 2017 r. powinny 

zawierać następujące dane nabywcy: 

 

GMINA KRUPSKI MŁYN 

[Nazwa jednostki – proszę uzupełnić] 

[Adres jednostki – proszę uzupełnić] 

NIP 645-25-11-021 

 

Uprzejmie informujemy, że faktury, które nie będą zawierały określenia nabywcy zgodnego z 

powyższym wzorem, będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą przez nas 

akceptowane.  
 

Informujemy również, że zmiana statusu jednostek budżetowych Gminy Krupski Młyn na gruncie 

przepisów o podatku VAT nie wpływa na status tych jednostek na gruncie prawa cywilnego i jako taka 

nie powoduje konieczności aneksowania zawartych z Państwem umów. 

 

  



Załącznik nr 2 do ZWG Nr 0050/95/16 z dnia 4 listopada 2016 roku  

 

Wzór aneksu do umowy 

 

 

ANEKS 

 

do umowy Nr [●] z dnia [●] zawartej pomiędzy: 
 

[Nazwa jednostki – proszę uzupełnić], [Adres jednostki – proszę uzupełnić], NIP: [NIP jednostki 

– proszę uzupełnić], w imieniu której działa [●],  

 

a  

 

[Nazwa dostawcy – proszę uzupełnić], [Adres dostawcy – proszę uzupełnić], NIP: [NIP dostawcy 

– proszę uzupełnić], w imieniu którego działa [●]. 

 

 

§1 

Mając na uwadze przepisy 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. poz. 1454) oraz wynikający z nich obowiązek podjęcia przez Gminę Krupski 

Młyn z dniem 1 stycznia 2017 r. wspólnego rozliczania podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami 

organizacyjnymi, niniejszym Strony zgodnie postanawiają, że z dniem 1 stycznia 2017 r. stroną umowy 

staje się: 

 

GMINA KRUPSKI MŁYN 

42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9 

NIP: 645-25-11-021 

 

§2 

 Na fakturach i innych dokumentach wystawianych przez Strony w związku z rozliczeniami podatku 

VAT wskazywane będą następujące dane: 

 

GMINA KRUPSKI MŁYN 

NAZWA JEDNOSTKI – proszę uzupełnić 

ADRES JEDNOSTKI – proszę uzupełnić 

NIP 645-25-11-021 

 

 

 

W imieniu Jednostki       W imieniu [●] 

 

 

________________________     ______________________ 

 

 

 

 


