UCHWAŁA NR 49/1950/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie centralizacji rozliczeń VAT Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) w związku z ustawą 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), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady scentralizowanego modelu rozliczeń VAT Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wykaz wojewódzkich jednostek budżetowych objętych centralizacją
rozliczeń VAT, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług Województwa wraz
z wojewódzkimi jednostkami budżetowymi wprowadza się od 1 stycznia 2017 r.
§ 4. W transakcjach sprzedaży oraz zakupu realizowanych przez wojewódzkie
jednostki budżetowe stroną tych czynności jest Województwo Kujawsko Pomorskie.
§ 5. 1. Zobowiązuje się dyrektorów wojewódzkich jednostek budżetowych
do aneksowania umów sprzedaży oraz zakupu, w taki sposób, aby stroną tych czynności było
odpowiednio Województwo Kujawsko-Pomorskie, a dane dotyczące sprzedawcy lub
odbiorcy podawane były zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Dyrektorzy jednostek budżetowych, które dotychczas nie były podatnikami
podatku od towarów i usług i nie prowadziły indywidualnych rozliczeń z tego tytułu
z właściwym urzędem skarbowym, zobowiązani są do aneksowania umów sprzedaży w celu
określenia nowej ceny jednostkowej netto, stawki VAT i wysokości podatku, a także wartości
brutto.
§ 6. Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych do dokonania aktualizacji
zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(Dz. U. z 2016 r., poz. 476 z późn. zm.).
§ 7. 1. Jednostki budżetowe, które do dnia 31 grudnia 2016 r. są podatnikami podatku
od towarów i usług, indywidualnie składają w styczniu 2017 r. deklaracje VAT oraz
informacje podsumowujące za m-c grudzień 2016 r. lub IV kwartał 2016 r. i przekazują
bezpośrednio wynikający z tych deklaracji podatek na rachunek właściwego, według ich
siedziby, urzędu skarbowego.
2. Dyrektorzy jednostek budżetowych zobowiązani są przekazać Skarbnikowi
Województwa w terminie do 25 stycznia 2017 r. kopie deklaracji VAT-7 za m-c grudzień
2016 lub deklaracji kwartalnej za ostatni kwartał 2016 r. wraz z dokumentem
potwierdzającym zapłatę podatku.

3. Jednostki budżetowe, które do 31 grudnia 2016 nie są podatnikami podatku od
towarów i usług przedkładają Skarbnikowi Województwa w terminie do 25 stycznia 2017 r.
informację w formie pisemnej, że korzystały ze zwolnienia i nie były podatnikami podatku
od towarów i usług oraz nie składały indywidualnych deklaracji VAT-7.
§ 8. 1. W przypadku konieczności skorygowania rozliczeń VAT oraz wystąpienia
obowiązku przedłożenia korekty deklaracji VAT-7 lub innych dokumentów związanych
z rozliczeniem podatku od towarów i usług za okres poprzedzający dzień 1 stycznia 2017 r.
kierownik jednostki budżetowej wraz z głównym księgowym danej jednostki przedkłada
Skarbnikowi Województwa w formie pisemnej informacje, stosowne obliczenia i dokumenty
stanowiące podstawę do skorygowania deklaracji. Informacje przedkłada się najpóźniej
w terminie 5 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, powodującego obowiązek złożenia korekty
deklaracji.
2. Korekty deklaracji VAT-7, dotyczące deklaracji jednostek budżetowych za okres
do końca 2016 r., których obowiązek przedłożenia wyniknął po 1 stycznia 2017 r. sporządza
wyłącznie Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego na podstawie informacji,
o której mowa w ust. 1.
§ 9. Odpowiedzialność za:
a) błędy w deklaracjach „jednostkowych”,
b) nie wykazanie w rejestrach sprzedaży lub zakupu zdarzeń mających wpływ
na rozliczenia podatkowe z urzędem skarbowym,
c) niewłaściwe ustalenie stawki podatkowej przy sprzedaży,
d) nie zarejestrowanie transakcji sprzedaży w kasie rejestrującej, jeżeli istniał taki
obowiązek,
e) niewłaściwe ustalenie obowiązku podatkowego,
f) niewłaściwe ustalenie prewspółczynnika oraz współczynnika, mających wpływ
na wysokość podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu,
g) nie przedłożenie informacji o zdarzeniach powodujących konieczność złożenia korekty
deklaracji,
h) nie przedłożenie w określonych terminach deklaracji „jednostkowych”, rejestrów
sprzedaży i zakupu oraz innych informacji związanych z rozliczaniem podatku od
towarów i usług,
ponosi kierownik jednostki budżetowej oraz główny księgowy danej jednostki budżetowej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa oraz dyrektorom
i głównym księgowym wojewódzkich jednostek budżetowych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

