
 

 

ZARZĄDZENIE NR 119/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 1 października 2020 r. 

 

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) 

w Gminie Pysznica i jej jednostkach budżetowych.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz., 713, z późn. zm.), w związku ze zmianą ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)   

 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1.Wprowadza się poniższe zasady, dotyczące wspólnego rozliczania podatku od towarów 

i usług (VAT) w Gminie Pysznica, obejmujące Urząd Gminy Pysznica i jednostki budżetowe  

᠆ podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług i ujęte w wykazie stanowiącym 

załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. 1. Zobowiązuje się Kierowników Gminnych Jednostek Budżetowych i Kierownika 

Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Pysznica do sporządzania Rejestrów cząstkowych 

zakupu/sprzedaży oraz Cząstkowego JPK_V7M, w celu zapewnienia poprawności i spójności 

rozliczeń podatku VAT w Gminie Pysznica i jej Jednostkach Organizacyjnych w ramach 

scentralizowanego modelu rozliczeń Podatku VAT. 

2. Zobowiązuje się Kierowników Gminnych Jednostek Budżetowych do generowania 

Cząstkowego JPK_V7M i przesyłania go na adres e-mail: vat@pysznica.pl 

3. Zobowiązuje się Kierowników Gminnych Jednostek Budżetowych do sporządzania 

i przekazywania, zestawienia podsumowującego poszczególne pozycje wykazane 

w Cząstkowym JPK_V7M. 

4. W przypadku, gdy Gminna Jednostka Organizacyjna nie będzie realizowała transakcji 

podlegających wykazaniu w Rejestrze cząstkowym zakupu/sprzedaży oraz Cząstkowym 

JPK_V7M, zobowiązuje się Kierowników Gminnych Jednostek Budżetowych do złożenia 

oświadczenia o braku ww. transakcji, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Procedury. 

§ 3. Zobowiązuje się Referat Budżetu i Finansów do sporządzania Zbiorczego JPK_V7M dla 

Gminy Pysznica. 

§ 4. Zobowiązuje się Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Kierowników 

Komórek Organizacyjnych Urzędu Gminy Pysznica do posługiwania się numerem 

identyfikacji podatkowej Gminy Pysznica: 8652397341 dla wszystkich transakcji sprzedaży 

oraz zakupu towarów i usług. 

§ 5. Wprowadza się Procedurę, stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§ 6. Zobowiązuje się Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Kierowników 

Komórek Organizacyjnych Urzędu Gminy Pysznica, dokonujących transakcji sprzedaży, 

zakupu towarów lub usług, do stosowania Procedury dla wszystkich transakcji sprzedaży, 

zakupu towarów lub usług. 

 § 7. Kierownikom Gminnych Jednostek Budżetowych, dokonującym transakcji sprzedaży, 

zakupu towarów lub usług, powierza się przygotowanie i sporządzenie cząstkowego rozliczenia 

Podatku VAT w zakresie działalności kierowanych przez nich Gminnych 

Jednostek Budżetowych, w formie Rejestrów cząstkowych zakupu/sprzedaży oraz 

Cząstkowego JPK_V7M zgodnie z Procedurą oraz obowiązującymi przepisami prawa. 



 

 

§ 8. 1. Kierownikom Komórek Organizacyjnych Urzędu Gminy Pysznica, dokonującym 

transakcji sprzedaży, zakupu towarów lub usług, powierza się sporządzanie i przyjmowanie 

dokumentów w postaci dowodów księgowych (zawierających prawidłowe wartości 

Podatku VAT) potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do przygotowania i sporządzania 

Rejestru cząstkowego zakupu/sprzedaży oraz Cząstkowego JPK_V7M i rozliczenia Podatku 

VAT w zakresie działalności Urzędu Gminy Pysznica przez Referat Budżetu i Finansów 

zgodnie z Procedurą oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 9. Zobowiązuje się Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Kierowników 

Komórek Organizacyjnych Urzędu Gminy Pysznica, dokonujących transakcji sprzedaży, 

zakupu towarów lub usług, do zapoznania podległych im pracowników z treścią Procedury. 

§ 10.Zobowiązuje się Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do: 

1) dostosowania obowiązujących w Jednostce Organizacyjnej polityk rachunkowości do 

zasad określonych w Zarządzeniu; 

2) stosowania Zarządzenia jako jednego z elementów polityki rachunkowości obowiązujących 

w Jednostce Organizacyjnej. 

§ 11. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikom Gminnych Jednostek 

Organizacyjnych oraz Kierownikom Komórek Organizacyjnych Urzędu Gminy Pysznica. 

§ 12. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pysznica. 

§ 13. 1. Traci moc Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 grudnia 2015 r. 

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Pysznica i jej 

jednostkach budżetowych od 1 stycznia 2016 roku, zmienione Zarządzeniem Wójta Gminy 

Pysznica Nr 112/2020 z dnia 15 września 2020 roku. 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

                                                                                                  Wójt 

 

                                                                                      Łukasz Bajgierowicz 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 119/2020  

Wójta Gminy Pysznica 

 z dnia 1 października 2020 r. 

 

 

 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku od 

towarów i usług 
 

 

 

L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Identyfikator faktury 

1. Urząd Gminy Pysznica UG 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy OPS 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Pysznicy 

PSP-PYSZNICA 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej 

w Jastkowicach 

PSP-JASTKOWICE 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Kłyżowie 

PSP-KŁYŻÓW 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 

w Krzakach 

PSP-KRZAKI 

7. Przedszkole w Pysznicy PRZEDSZKOLE 

8. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy GZOSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 119/2020  

Wójta Gminy Pysznica  

z dnia 1 października 2020 r. 

 

 

PROCEDURA W ZAKRESIE ZASAD ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW 

I USŁUG ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA 

SCENTRALIZOWANEGO JPK VAT GMINY PYSZNICA I JEJ JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH 

 

 

I. CEL PROCEDURY 

 

1. Niniejsza procedura ma na celu prawidłową realizację przez Gminę Pysznica i jej 

jednostki organizacyjne obowiązku dotyczącego rozliczania podatku od towarów 

i usług (VAT). 

2. Podstawę prawna dla niniejszej Procedury stanowią przepisy: 

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 

106 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869); 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 

określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów do działalności 

gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r., poz. 2193, z późn. 

zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 

2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach 

podatkowych i w ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1988 z późn. zm.) 

 

II. ZAKRES PROCEDURY 

 

1. Niniejsza Procedura określa m.in.: 

a) czynności podejmowane w celu wywiązania się z obowiązku scentralizowanego 

rozliczania podatku od towarów i usług (VAT), przygotowania i złożenia 

scentralizowanego JPK VAT Gminy Pysznica 

b) środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania 

scentralizowanego rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)  

c) zasady, sposób i terminy przekazywania dokumentów podatkowych dla celów 

podatku VAT 

d) zasady przekazywania scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług 

(VAT) 

 

III. DEFINICJE 

 

1. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o: 

1. Gminie Pysznica– należy przez to rozumieć Gminę Pysznica 

2. Gminnej Jednostce Organizacyjnej – należy prze to rozumieć: 

a) jednostkę budżetową Gminy Pysznica, 

b) Urząd Gminy Pysznica, 



 

 

3. Referacie Finansów i Budżetu –należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną 

Urzędu Gminy Pysznica zajmujący się m.in. obsługą księgową w zakresie podatku 

od towarów i usług i agregowaniem danych z rejestrów cząstkowych zakupu 

i sprzedaży, oraz cząstkowych JPK_V7M; 

4. Kierowniku Gminnej Jednostki Organizacyjnej – należy przez to rozumieć 

Kierownika Gminnej Jednostki Organizacyjnej; 

5. Rejestrze cząstkowym zakupu/sprzedaży - rozumie się przez to ewidencję 

zawierającą dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, 

kwoty podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku 

należnego oraz kwoty podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub 

zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych 

transakcji;  

6. Zbiorczym rejestrze - rozumie się przez to zbiorcze zestawienie sporządzane 

przez Referat Finansów i Budżetu, które zawiera dane dotyczące zakupu i sprzedaży 

z Gminnych Jednostek Organizacyjnych; 

7. Cząstkowym JPK_V7M - rozumie się przez to ewidencję zakupów i sprzedaży 

w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej określonej przez 

Ministerstwo Finansów; JPK_V7M tworzony jest z systemu informatycznego 

Gminnej Jednostki Organizacyjnej poprzez bezpośredni eksport danych 

oraz zawiera informacje obejmujące część deklaracyjną i ewidencyjną o operacjach 

gospodarczych za dany okres, a także posiada ustandaryzowany układ i format 

(schemat xml); 

8. Zbiorczym JPK_V7M - rozumie się przez to ewidencje zakupów i sprzedaży 

w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej określonej przez 

Ministerstwo Finansów; JPK_V7M tworzony jest z systemu informatycznego 

poprzez bezpośredni eksport danych oraz zawiera informacje obejmujące 

część deklaracyjną i ewidencyjną o operacjach gospodarczych za dany okres, 

a także posiada ustandaryzowany układ i format (schemat xml); Zbiorczy 

JPK_V7M sporządza Referat Budżetu i Finansów w oparciu o dane z Cząstkowych 

JPK_V7M; 

9. Deklaracji cząstkowej VAT-7 - rozumie się przez to deklarację VAT-7 

sporządzaną w groszach, bez zaokrągleń do pełnych złotych, przez każdą Gminną 

Jednostkę Organizacyjną – dotyczy korekt deklaracji składanych do 30 września 

2020 roku; 

10. Zbiorczej deklaracji VAT-7 - rozumie się przez to deklarację VAT-7 sporządzaną 

przez Referat Budżetu i Finansów w oparciu o dane z Deklaracji cząstkowych 

VAT 7 - dotyczy korekt deklaracji składanych do 30 września 2020 roku; 

11. Cząstkowym JPK_VAT - rozumie się przez to ewidencję zakupów i sprzedaży 

w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej określonej przez 

Ministerstwo Finansów; JPK_VAT tworzony jest z systemu informatycznego 

Gminnej Jednostki Organizacyjnej poprzez bezpośredni eksport danych 

oraz zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres i posiada 

ustandaryzowany układ, a także format (schemat xml) - dotyczy korekt ewidencji 

składanych do 30 września 2020 roku; 

12. Zbiorczym JPK_VAT - rozumie się przez to ewidencje zakupów i sprzedaży 

w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej określonej przez 

Ministerstwo Finansów; JPK_VAT tworzony jest z systemu informatycznego 

poprzez bezpośredni eksport danych oraz zawiera informacje 

o operacjach gospodarczych za dany okres i posiada ustandaryzowany układ, 

a także format (schemat xml); Zbiorczy JPK_VAT sporządza Referat Budżetu 



 

 

i Finansów w oparciu o dane z Cząstkowych JPK_VAT - dotyczy korekt ewidencji 

składanych do 30 września 2020 roku; 

13. Podatku VAT - rozumie się przez to podatek od towarów i usług, o którym mowa 

w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.); 

14. Ustawie o VAT - rozumie się przez to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.); 

15. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę w zakresie zasad rozliczania podatku 

od towarów i usług oraz obiegu dokumentów w celu przygotowania i złożenia 

scentralizowanego JPK_VAT Gminy Pysznica i jej jednostek organizacyjnych.  

16. Terenach budowlanych – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 

17. Jednostce Budżetowej - rozumie się przez to jednostkę budżetową Gminy 

Pysznica, podlegające centralizacji rozliczeń Podatku VAT; 

18. Pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu 

nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne 

budynków, budowli lub ich części, po ich: 

a) wybudowaniu lub  

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów 

o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;  

19. Dostawie towarów używanych – rozumie się przez to dostawę towarów 

wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli 

z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało 

dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego; 

20. Usługach pomocy społecznej – rozumie się przez to usługi pomocy społecznej 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie 

usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, 

wykonywane przez:  

      a) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, 

      ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, rodzinne domy pomocy,  

      ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,  

       b) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę: – domy pomocy społecznej  

       prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody, – placówki  

      opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,  

c) placówki specjalistycznego poradnictwa,  

d) inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na 

podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez 

wojewodę,  

e) specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;  

21. Podstawie opodatkowania - podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 29a 

ust.2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 Ustawy o VAT, jest 

wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca 

otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby 

trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami 



 

 

o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów 

dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika; 

22. Podmiotach powiązanych - rozumie się przez to podmioty pomiędzy którymi 

istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o VAT; 

23. Zestawieniu podsumowującym – rozumie się przez to informację w formie 

tabelarycznej o poszczególnych pozycjach w ewidencji cząstkowej JPK_V7M; 

24. Prawie budowlanym - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.); 

25. Ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.); 

26. Ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); 

27. Prawie oświatowym – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.); 

28. Ustawie o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.); 

29. Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu 

wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności 

gospodarczej w przypadku niektórych podatników – rozumie się przez to 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu 

określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów 

działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r., 

poz.2193 z późn. zm.) 

30. Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w 

ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług – rozumie się przez to 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 

2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach 

podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1988, z późn. zm.). 

 

IV. DEKLAROWANIE PODATKU VAT NALEŻNEGO NA WYBRANYCH 

TYPOWYCH TRANSAKCJACH SPRZEDAŻOWYCH 

 

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 

 

1. Przy ocenie transakcji sprzedaży nieruchomości niezabudowanej koniecznym jest 

ustalenie czy dla sprzedawanej działki ewidencyjnej uchwalony został miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego lub wydana została decyzja o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość złożona z kilku działek 

ewidencyjnych, odrębnej kwalifikacji podatkowej podlega każda działka ewidencyjna. 

3. Transakcja sprzedaży nieruchomości niezabudowanych wymaga wypełnienia 

odpowiedniego oświadczenia stanowiącego wzór nr 1 albo 2 ujętego w Załączniku 

nr 1 do Procedury. 

4. W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M należy 

zastosować oznaczenie identyfikujące dostawę towarów i usług – kod GTU_10 – 

dostawa budynków, budowli i gruntów. 

 



 

 

 

 

2. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych 

 

1. Przy ocenie transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej koniecznym jest 

ustalenie czy obiekty znajdujące się na nieruchomości stanowią budynki, budowle lub 

ich części w rozumieniu Prawa budowlanego. 

2. W przypadku gdy obiekty znajdujące się na nieruchomości stanowią budynek, 

budowlę lub ich część w pierwszej kolejności należy zbadać czy w odniesieniu do 

tych obiektów nastąpiło pierwsze zasiedlenie. 

3. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana złożona z kilku działek 

ewidencyjnych, odrębnej kwalifikacji podatkowej podlega każda działka 

ewidencyjna. W przypadku natomiast gdy na jednej działce ewidencyjnej znajduje się 

kilka obiektów stanowiących budynek lub budowlę kwalifikacji podatkowej dokonuje 

się odrębnie dla każdego z tych obiektów. 

4. Transakcja sprzedaży nieruchomości zabudowanych wymaga wypełnienia 

odpowiedniego oświadczenia stanowiącego wzór nr 3 albo 4 ujętego w załączniku 

nr 1 do Procedury. 

5. W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M należy 

zastosować oznaczenie identyfikujące dostawę towarów i usług – kod GTU_10 – 

dostawa budynków, budowli i gruntów. 

 

3. Użytkowanie wieczyste gruntu 

 

1. Przy ocenie skutków podatkowych czynności ustanowienia prawa użytkowania 

wieczystego gruntu koniecznym jest ustalenie czy dla działki ewidencyjnej oddawanej 

w użytkowanie wieczyste uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego lub wydana została decyzja o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2. W przypadku ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu dokonywanego 

wraz z jednoczesną dostawą budynku, budowli lub ich części, podstawę 

opodatkowania określa się odrębnie dla tego prawa i obiektu (budynku, budowli lub 

ich części) znajdującego się na gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste. 

3. Jeżeli przedmiotem ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu jest 

nieruchomość złożona z kilku działek ewidencyjnych, odrębnej kwalifikacji 

podatkowej podlega każda działka ewidencyjna. 

4. W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M należy 

zastosować oznaczenie identyfikujące dostawę towarów i usług – kod GTU_10 – 

dostawa budynków, budowli i gruntów. 

 

4. Sprzedaż towarów używanych 

 

1. Przy ocenie transakcji sprzedaży towarów używanych w pierwszej kolejności należy 

dokonać analizy czy w odniesieniu do tych towarów przysługiwało prawo do 

odliczenia podatku naliczonego (choćby częściowe), a także czy towary te 

wykorzystywane były do wykonywania czynności niedających prawa do odliczenia 

(zwolnionych z opodatkowania, niepodlegających opodatkowaniu). 

2. W przypadku gdy w odniesieniu do sprzedawanych towarów używanych nie 

przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i były one wykorzystywane 



 

 

wyłącznie do czynności zwolnionych, dostawa taka korzysta ze zwolnienia 

z opodatkowania.  

3. W przypadku natomiast gdy w odniesieniu do sprzedawanych towarów używanych 

przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (choćby w części) lub towary 

te wykorzystywane były do czynności opodatkowanych lub czynności mieszanych, 

dostawę taką należy opodatkować.  

4. W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M należy 

zastosować następujące oznaczenia identyfikujące dostawę towarów i usług:  

1) kod GTU_07 dla dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach 

wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10,  

2) kod GTU_06 – dla dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do 

nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do 

Ustawy o VAT. 

 

5. Sprzedaż usług najmu i dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe 

 

1. Sprzedaży usług najmu i dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe należy 

opodatkować podstawową stawką Podatku VAT. 

 

6. Refakturowanie usług 

 

1. Refakturowania usług, czyli odsprzedaż nabytych we własnym imieniu, lecz na rzecz 

innych podmiotów usług, zasadniczo dokonywana jest przy zastosowaniu stawek 

Podatku VAT lub zwolnienia z opodatkowania, które określone zostały przy ich 

nabyciu. 

 

7. Sprzedaż towarów i usług w ramach transakcji barterowych 

 

1. Opodatkowaniu Podatkiem VAT podlega zamiana usług, zamiana towarów, usługi na 

towar i towaru na usługę. W przypadku bowiem zamiany rzeczy na rzecz oraz rzeczy 

na usługę, mamy do czynienia z dostawa towarów, w stosunku do której otrzymanym 

wzajemnym świadczeniem, stanowiącym wynagrodzenie podatnika jest przekazanie 

innej rzeczy lub świadczenie usługi. Podobnie jest w przypadku świadczenia usługi 

w zamian za rzecz lub inną usługę. Opodatkowaniu podlega również wydanie towaru 

lub świadczenie usługi w zamian za czynności niepodlegające Podatkowi VAT, o ile 

mają one charakter odpłatny.  

2. W transakcjach barterowych wynagrodzenie nie ma formy pieniężnej, lecz jest 

określone w naturze – w formie rzeczy lub usługi. W przypadku zatem zamiany 

(barteru) towarów, co oznacza, że wynagrodzenie określone jest w naturze (tj. 

w formie niepieniężnej), dokonujący dostawy musi określić wielkość zapłaty w formie 

otrzymanego w zamian towaru (usługi), czyli jego cenę w chwili dostawy, bez 

podatku.  

3. Podstawę opodatkowania po stronie dostawcy (usługodawcy) wyznacza koszt 

(nabycia, wytworzenia), który poniósł on na wytworzenie dostarczanego towaru lub 

świadczonej usługi w zamian za świadczenie wzajemne. Koszt ten, z uwzględnieniem 

kosztów dodatkowych związanych z dostawą (usługą), wyznacza zatem zapłatę, którą 

dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu 

sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy.  

4. W przypadku transakcji barterowych stawka podatku przy zamianie zależna jest od 

określonego rodzaju zamienionego towaru lub usługi.  



 

 

5. Jeżeli zamiana jest dokonywana między podatnikami Podatku VAT obowiązek 

podatkowy powstaje u obu stron czynności, które swoje czynności dokumentują 

fakturami z wykazanymi kwotami podatku należnego.  

 

8. Nieodpłatna dostawa towarów 

 

1. Zasadą w Podatku VAT jest, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów - 

art. ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT. 

2. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się 

również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego 

przedsiębiorstwa, w szczególności:  

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego 

pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, 

akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów 

stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,  

2) wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w 

części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich 

części składowych.  

3. Przepisu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej 

wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością 

gospodarczą podatnika.  

4. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 2, rozumie się przekazywane 

przez podatnika jednej osobie towary:  

1) łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli 

podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;  

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa 

cena nabycia towaru (bez Podatku VAT), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt 

wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.  

5. Przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego 

niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej 

postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:  

1) ma na celu promocję tego towaru oraz  

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego 

towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem 

promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.  

6. Biorąc pod uwagę powyższe definicje zawarte w ust. 1-5, w przypadku np. bezpłatnego 

przekazania osobie trzeciej towaru, każdorazowo konieczne jest zbadanie, czy czynność 

taką nie należy potraktować dla celów Podatku VAT jako odpłatnej dostawy towarów, 

o której mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT (konieczne jest zatem sprawdzenie, czy 

zachodzą przesłanki wskazane w tym przepisie, a w szczególności – czy z tytułu 

nabycia, importu lub wytworzenia przekazywanych towarów lub ich części składowych 

przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego). W przypadku gdy prawo, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nie przysługiwało, czynność nieodpłatnego przekazania takiego 

towaru uznawana jest za niepodlegającą opodatkowaniu.  

 

 

 

 



 

 

9. Nieodpłatne świadczenie usług 

 

1. Zasadą w Podatku VAT jest, że opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług - 

art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT.  

2. Jednakże art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: 

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż 

działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych 

podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, 

udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków 

organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi 

przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów 

lub ich części składowych;  

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, 

w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków 

spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, 

członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów 

innych niż działalność gospodarcza podatnika.  

3. Zważywszy na definicje zawarte w ust. 1 i 2, w przypadku np. dokonania czynności 

o charakterze bezpłatnego użyczenia, konieczne jest zbadanie, czy czynności takiej nie 

należy potraktować dla celów Podatku VAT jako odpłatnego świadczenia usług, 

o którym mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT. W przypadku gdy przedmiotem 

nieodpłatnego świadczenia jest usługa wykonana w ramach prowadzonej działalności, 

np. wynika ze statutu, czynność taka uznawana jest za niepodlegającą opodatkowaniu.  

 

10. Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz podmiotów powiązanych 

 

1. Przystępując do dostawy towarów i świadczenia usług należy ustalić czy między 

nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, 

o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o VAT , a w szczególności w rozumieniu 

art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a 

ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj;  

1) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej 

jeden inny podmiot, lub  

2) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: - ten sam inny podmiot lub - 

małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej 

wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub  

3) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub  

4) podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej 

- spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.  

2. W strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M należy 

zastosować dodatkowe oznaczenie „TP” identyfikujące dostawę towarów 

i świadczenie usług przez podmioty powiązane.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji 

 

1. Przy wydawaniu duplikatów świadectw i legitymacji w pierwszej kolejności dokonać 

należy ustalenia czy sprzedawca jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu 

przepisów Prawa oświatowego, w zakresie kształcenia i wychowania.  

2. W dniu 10 czerwca 2020 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną 

(Nr PT1.8101.3.2019), która rozstrzyga czy czynności wykonywane przez jednostki 

samorządu terytorialnego (JST) w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie 

edukacji publicznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami, podlegają 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wśród usług, które w ocenie Ministra 

Finansów należy traktować jako usługi niepodlegające opodatkowaniu wymieniono 

m.in. wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw ukończenia 

roku szkolnego, o ile spełnione są omówione w ww. interpretacji ogólnej przesłanki, 

w szczególności, gdy wykonywanie tych czynności jest podporządkowane ścisłemu 

reżimowi publiczno-prawnemu, a pobierane opłaty nie mogą być uznane za rzeczywistą 

równowartość świadczenia.  

 

12. Sprzedaż posiłków 

 

1. W dniu 10 czerwca 2020 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną 

(Nr PT1.8101.3.2019), która rozstrzyga czy czynności wykonywane przez jednostki 

samorządu terytorialnego (JST) w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie 

edukacji publicznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami, podlegają 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wśród usług, które w ocenie Ministra 

Finansów należy traktować jako usługi niepodlegające opodatkowaniu wymieniono 

m.in. zapewnienie wyżywienia wychowankom placówek oraz pracownikom 

pedagogicznym przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów 

Prawa oświatowego, o ile spełnione są omówione w ww. interpretacji ogólnej 

przesłanki, w szczególności, gdy wykonywanie tych czynności jest podporządkowane 

ścisłemu reżimowi publiczno-prawnemu, a pobierane opłaty nie mogą być uznane za 

rzeczywistą równowartość świadczenia. 

2. Sprzedaż posiłków przez następujące podmioty:  

1) szkoły;  

2) przedszkola;  

w stołówkach prowadzonych przez te podmioty, świadczona na rzecz uczniów oraz 

nauczycieli nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

 

13. Sprzedaż usług opieki i kształcenia w przedszkolach 

 

1. Przy sprzedaży usług opieki i kształcenia w przedszkolach, w pierwszej kolejności 

należy ustalić, czy usługi te świadczone są w związku z realizacją zadań w zakresie 

edukacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego przez następujące 

podmioty:  

1) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawa 

oświatowego, w zakresie kształcenia i wychowania  

W dniu 10 czerwca 2020 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną 

(Nr PT1.8101.3.2019), która rozstrzyga czy czynności wykonywane przez jednostki 

samorządu terytorialnego (JST) w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie 

edukacji publicznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami, podlegają 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wśród usług, które w ocenie Ministra 



 

 

Finansów należy traktować jako usługi niepodlegające opodatkowaniu wymieniono 

m.in. zapewnienie opieki w żłobkach i w przedszkolach ponad podstawę programową, 

o ile spełnione są omówione w ww. interpretacji ogólnej przesłanki, w szczególności, 

gdy wykonywanie tych czynności jest podporządkowane ścisłemu reżimowi publiczno-

prawnemu, a pobierane opłaty nie mogą być uznane za rzeczywistą równowartość 

świadczenia. 

2. Jeżeli sprzedaż usług opieki i kształcenia w przedszkolach świadczona jest przez 

podmioty, o których mowa w ust. 1, to czynności takie nie podlegają opodatkowaniu 

Podatkiem VAT. 

 

14. Sprzedaż usług pomocy społecznej oraz towarów i usług ściśle z tymi usługami 

związanych 

 

1. Przy sprzedaży usług pomocy społecznej oraz towarów i usług ściśle z tymi usługami 

związanych, w pierwszej kolejności należy ustalić czy usługi te świadczone są przez:  

1) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki 

pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji 

kryzysowej,  

2) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:  

a) domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie 

wojewody,  

b) placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,  

3) placówki specjalistycznego poradnictwa, 

4) inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie 

zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,  

5) specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.  

2. W dniu 10 czerwca 2020 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną 

(Nr PT1.8101.3.2019, która rozstrzyga czy czynności wykonywane przez jednostki 

samorządu terytorialnego (JST) w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie 

pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami, podlegają 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wśród usług, które w ocenie Ministra 

Finansów należy traktować jako usługi niepodlegające opodatkowaniu wymieniono 

m.in. realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, których obowiązek zapewnienia 

przez jednostki samorządu terytorialnego wynika z ustawy o pomocy społecznej, 

w szczególności czynności wykonywane przez ośrodki i zakłady opiekuńcze, takie jak 

np. usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających pomocy innych osób oraz 

zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej, o ile spełnione są omówione w ww. 

interpretacji ogólnej przesłanki, w szczególności, gdy wykonywanie tych usług jest 

podporządkowane ścisłemu reżimowi publiczno-prawnemu, a pobierane opłaty nie 

mogą być uznane za rzeczywistą równowartość świadczenia.  

 

15. Świadczenia pomiędzy Gminnymi Jednostkami Budżetowymi a Urzędem Gminy 

Pysznica – czynności wewnętrzne 

 

1. Centralizacja rozliczeń Podatku VAT gminy i jej jednostek budżetowych powoduje, 

że sprzedaż między tymi podmiotami jest traktowana jako „sprzedaż wewnętrzna” 

w ramach jednego podatnika.  

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostka stanowi jednego podatnika 

z gminą. W konsekwencji wszystkie przepływy między tymi dwoma podmiotami 



 

 

będą dla celów Podatku VAT - jako czynności o charakterze wewnętrznym - 

neutralne z punktu widzenia Podatku VAT.  

3. Dostawy towarów i świadczenie usług pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 

różnych gmin podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających 

z Ustawy o VAT  

4. Po centralizacji wspólne transakcje między Gminnymi Jednostkami Budżetowymi 

i oraz Urzędem Gminy Pysznica dokumentowane są notami księgowymi. Noty te 

nie podlegają ewidencji do celów Podatku VAT.  

 

 

V. DEKLAROWANIE PODATKU VAT NALICZONEGO NA WYBRANYCH 

TYPOWYCH TRANSAKCJACH ZAKUPOWYCH 

 

 

1. Odliczanie podatku naliczonego VAT wprost 

 

1. Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT w sytuacji wykorzystywania towarów i usług 

wyłączenie do sprzedaży opodatkowanej przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty 

podatku naliczonego. 

2. Wskazana w ust. 1 zasada wyłącza możliwość odliczenia pełnej kwoty podatku 

naliczonego od towarów i usług, wykorzystywanych choćby w części do sprzedaży 

niedającej prawa do odliczenia – zwolnionej z opodatkowania i niepodlegającej 

opodatkowaniu 

3. Kwota podatku naliczonego stanowi kwotę podatku wynikającą z faktur 

dokumentujących zakup towarów i usług w odniesieniu, do których przysługuje pełne 

prawo do odliczenia podatku naliczonego. 

 

2. Odliczenie podatku naliczonego VAT przy zastosowaniu proporcji (wskaźnika 

struktury sprzedaży) 

 

1. W stosunku do towarów i usług wykorzystywanych łącznie do sprzedaży 

opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania przysługuje prawo do odliczenia 

w części kwoty podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. wskaźnika struktury 

sprzedaży (WSS). 

2. Wskazana w ust. 1 zasada wyłącza możliwość odliczenia części kwoty podatku 

naliczonego od towarów i usług, wykorzystywanych jednocześnie do sprzedaży 

opodatkowanej, zwolnionej z opodatkowania i niepodlegającej opodatkowaniu. 

3. Kwota podatku naliczonego stanowi kwotę podatku wynikającą z faktur 

dokumentujących zakup towarów i usług w odniesieniu, do których przysługuje 

częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. 

4. Wysokość wskaźnika struktury sprzedaży oblicza się jako roczny udział czynności 

opodatkowanych w ogólnej sprzedaży podlegającej opodatkowaniu, czyli sumie 

sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania. W celu obliczenia wysokości 

wskaźnika struktury sprzedaży przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. 

Obliczony wskaźnik wyraża się procentowo, zaokrąglając go w górę do najbliższej 

liczby całkowitej. 

5. W przypadku, gdy obliczony w sposób określony w ust. 4 i 5, wskaźnik struktury 

sprzedaży przekroczy 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, 

wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł, 



 

 

przepisy Ustawy o VAT przewidują możliwość przyjęcia, że wskaźnik struktury 

sprzedaży wynosi 100%. 

6. Od początku każdego kolejnego roku zastosowanie ma tzw. proporcja wstępna, 

tj. obliczona za rok poprzedni. Kwotę Podatku VAT odliczoną zgodnie z proporcją 

wstępną należy odpowiednio skorygować w deklaracji podatkowej składanej za 

pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który 

dokonuje się korekty. 

7. Regulacje w zakresie odliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu wskaźnika 

struktury sprzedaży w odniesieniu do towarów i usług niestanowiących środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wskazane zostały w art. 90 ust 2-10 

oraz art. 91 Ustawy o VAT.  

8. Na zasadach określonych w Ustawie o VAT podatnik ma obowiązek dokonywania - 

odpowiednio przez okres 5 lub 10 lat – weryfikacji wskaźnika struktury sprzedaży 

i zakresu prawa do odliczenia w przypadku zakupów, których wartość początkowa 

przekracza 15.000 zł netto, będących:  

1) środkami trwałymi,  

2) wartościami niematerialnymi oraz prawnymi podlegającymi amortyzacji,  

3) gruntami i prawami wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy - 

wykorzystywanych jednocześnie do działalności opodatkowanej i zwolnionej 

z opodatkowania. 

9. W odniesieniu do zakupów, o których mowa w ust. 10, korekta zakresu prawa do 

odliczenia nie jest dokonywana jednorazowo, lecz ma charakter cząstkowy i wieloletni. 

W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych korekty 

wieloletniej dokonuje się w trakcie 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości 

i praw wieczystego użytkowania gruntów – w trakcie 10 lat, licząc od roku, w którym 

zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku środków trwałych 

i wartości niematerialnych i prawnych dotyczy jednej piątej, a w przypadku 

nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty 

podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. 

10. Jeżeli w okresie korekty wieloletniej nastąpi sprzedaż towarów lub usług będących 

przedmiotem tejże korekty uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane 

na potrzeby czynności opodatkowanych u podatnika, aż do końca okresu korekty. 

W takiej sytuacji korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego 

pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres 

rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż. 

11. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których 

wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, dokonuje się korekty jednorazowej, po 

zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. 

12. Regulacje dotyczące odliczania podatku naliczonego od towarów i usług stanowiących 

środki trwałe i wartości prawne i niematerialne określone są w art. 90a, art. 90b oraz 

art. 91 ust. 7a-10 Ustawy o VAT 

 

3. Odliczenie podatku naliczonego VAT przy zastosowaniu proporcji (pre-

współczynnika) 

 

1. Na podstawie art. 86 ust. 2a-2h Ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług 

wykorzystywanych łącznie do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania 

oraz niepodlegającej opodatkowaniu, przysługuje prawo do odliczenia w części kwoty 

podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. pre-współczynnika. 



 

 

2. Kwota podatku naliczonego stanowi kwotę podatku wynikającą z faktur 

dokumentujących zakup towarów i usług w odniesieniu, do których przysługuje 

częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. 

3. Wysokość pre-współczynnika sprzedaży oblicza się jako roczny udział czynności 

opodatkowanych i zwolnionych z opodatkowania w ogólnej sprzedaży, czyli sumie 

sprzedaży opodatkowanej, zwolnionej z opodatkowania i niepodlegającej 

opodatkowaniu. W celu obliczenia wysokości pre-współczynnika przyjmuje się dane 

za poprzedni rok podatkowy. Obliczoną proporcję wyraża się procentowo, 

zaokrąglając w górę do najbliższej liczby całkowitej. 

4. Od początku każdego kolejnego roku zastosowanie ma tzw. proporcja wstępna, tj. 

obliczona za rok poprzedni. Kwotę Podatku VAT odliczoną zgodnie z proporcją 

wstępną należy odpowiednio skorygować w deklaracji podatkowej składanej za 

pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który 

dokonuje się korekty.  

5. Zasady dokonywania korekty pre-współczynnika (podobnie jak w odniesieniu do 

wskaźnika struktury sprzedaży) zostały uregulowane w art. 90a i 90c Ustawy o VAT. 

 

4. Odliczenie podatku naliczonego VAT przy zastosowaniu wskaźnika struktury 

sprzedaży i pre-współczynnika 

 

1. Przyporządkowanie zakupów do trzech rodzajów działalności: 

1) działalności opodatkowanej 

2) działalności zwolnionej 

3) działalności niepodlegającej opodatkowaniu 

wymaga przy dokonywaniu odliczenia podatku naliczonego VAT zastosowania 

zarówno wskaźnika struktury sprzedaży, jak i pre współczynnika. 

 

 

5. Wyliczenie współczynnika i pre-współczynnika 

 

1. Dla wyliczenia współczynnika VAT (wskaźnika struktury sprzedaży) w liczniku należy 

podać sumę obrotów opodatkowanych Podatkiem VAT. W mianowniku natomiast 

należy podać sumę obrotów zwolnionych z Podatku VAT i obrotów opodatkowanych 

Podatkiem VAT. 

2. W celu określenia współczynnika VAT (wskaźnika struktury sprzedaży) konieczne jest 

określenie sumy obrotów, przypadających odpowiednio na działalność opodatkowaną 

i działalność zwolnioną. 

3. Współczynnik VAT (wskaźnik struktury sprzedaży) określa się procentowo w stosunku 

rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, 

w odniesieniu do którego współczynnik VAT jest ustalany. Proporcję tę zaokrągla się 

w górę do najbliższej liczby całkowitej.  

4. Metodologią wybraną przez Gminę Pysznica w celu kalkulowania pre-współczynnika 

jest klucz określony przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu 

określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów 

działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. 

5. Jako sposób określenia pre-współczynnika uznaje się w przypadku Urzędu Gminy 

Pysznica sposób ustalony według wzoru:  𝒙 =
𝐀 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑫𝑼𝑱𝑺𝑻
 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby 

całkowitej,  



 

 

A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez Urząd Gminy 

Pysznica, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego 

z działalności gospodarczej,  

D – dochody wykonane urzędu samorządu terytorialnego.  

Przez dochody wykonane Urzędu Gminy Pysznica rozumie się dochody obejmujące: 

- dochody publiczne,  

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej  

- oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych – wynikające ze sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o:  

1) dochody, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. b–d i pkt 5 ustawy o finansach 

publicznych,  

2) zwrot różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy o VAT, lub zwrot 

kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy o VAT,  

3) dochody wykonane jednostki budżetowej powiększone o kwotę stanowiącą 

równowartość środków przeznaczonych na wypłatę przez tę jednostkę, na podstawie 

odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze 

na rzecz osób fizycznych, celem realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego,  

4) środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych, odprowadzone na rachunek budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego,  

5) wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego,  

6) kwoty stanowiące równowartość środków, innych niż stanowiące zapłatę, o której 

mowa w art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT, przekazanych zakładom budżetowym, innym 

jednostkom sektora finansów publicznych oraz innym osobom prawnym lub 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z wyłączeniem 

kwot, które zostały zwrócone, celem realizacji przez te podmioty zadań jednostki 

samorządu terytorialnego,  

7) odszkodowania należne jednostce samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty 

odszkodowań stanowiących zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT. 

6. Jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku Gminnej Jednostki 

Budżetowej sposób ustalony według wzoru: 𝒙 =
𝐀 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝑫
 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby 

całkowitej,  

A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez Gminną Jednostkę 

Budżetową, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego 

z działalności gospodarczej,  

D – dochody wykonane Gminnej Jednostki Budżetowej.  

Przez dochody wykonane Gminnej Jednostki Budżetowej rozumie się:  

- dochody obejmujące dochody publiczne w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych, z wyjątkiem dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. b–di pkt 

5 ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zrealizowane lub otrzymane przez tę 

jednostkę, wynikające ze sprawozdania z wykonania:  

1) planu finansowego Gminnej Jednostki Budżetowej oraz  

2) planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym 

mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jeżeli dana Gminnej Jednostka 

Budżetowa prowadzi taki rachunek – powiększone o kwotę stanowiącą równowartość 



 

 

środków przeznaczonych na zasilenie tej jednostki celem realizacji przypisanych jej 

zadań jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem środków przeznaczonych na 

wypłatę, na podstawie odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg i innych świadczeń 

o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych. 

 

6. Terminy, w których dokonuje się odliczenia podatku naliczonego 

 

1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w miesiącu w którym dochodzi do 

spełnienia następujących warunków:  

1) powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy,  

2) jednostka jest w posiadaniu faktury zakupu. 

2. Jeżeli odliczenie podatku naliczonego nie zostało dokonane w rozliczeniu za miesiąc 

o którym mowa w ust. 1 można dokonać odliczenia w rozliczeniu za jeden z dwóch 

kolejnych okresów rozliczeniowych. 

3. Jeżeli nie zostało dokonane odliczenie podatku naliczonego, pomimo przysługującego 

prawa, w rozliczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2 możliwe jest dokonanie odliczenia 

podatku naliczonego najpóźniej w terminie 5 lat od początku roku, w którym powstało 

prawo do odliczenia. Realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego następuje 

poprzez korektę rozliczenia, w którym powstało prawo do odliczenia Podatku VAT. 

4. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą 

zmniejszającą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury pierwotnej, jest on 

zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres 

w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli nie dokonano obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze pierwotnej, 

której korekta dotyczy, obniżenia podatku należnego dokonuje się w rozliczeniu za 

okres w którym podatnik otrzymał fakturę korygującą. 

 

7. Dokumenty, na podstawie których dokonuje się odliczenia podatku naliczonego 

 

1. Dokumenty, na podstawie których dokonuje się odliczenia podatku naliczonego stanowią: 

1) faktury dokumentujące zakup towarów i usług,  

2) faktury dokumentujące dokonanie całości lub część zapłaty przed nabyciem towaru lub 

części usługi, Odliczenie Podatku VAT możliwe jest również na podstawie korekt faktur 

i duplikatów faktur. 

 

VI. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W RAMACH PROCEDURY 

 

1. Rodzaje dokumentów i ich obieg 

 

1. Przedmiotem obiegu w ramach Procedury są Rejestry cząstkowe zakupu/sprzedaży, 

Cząstkowe JPK_V7M oraz Zbiorcze JPK_V7M przygotowywane zgodnie z Procedurą 

2. Jeżeli upływ terminu wskazanego w Procedurze przypada na dzień ustawowo wolny od 

pracy, dla celów Procedury terminem na dokonanie czynności jest dzień roboczy 

poprzedzający wskazany termin.  

3. Faktury i faktury korygujące sprzedażowe/zakupowe dotyczące działalności danej 

Gminnej Jednostki Budżetowej lub Urzędu Gminy Pysznica są 

wystawiane/otrzymywane przez Jednostkę, której dotyczą.  

 

 

 



 

 

2. Zasady wystawiania faktur i prowadzenia rejestrów VAT 

 

1. Gmina Pysznica jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, któremu Naczelnik 

Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli nadał NIP 8652397341.  

2. Właściwym dla Gminy Pysznica urzędem skarbowym do rozliczania Podatku VAT jest 

Urząd Skarbowy w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Metalowców 6, 37-450 Stalowa 

Wola.  

3. Gmina Pysznica składa we właściwym organie podatkowym jeden Zbiorczy JPK_V7M 

dla wszystkich Gminnych Jednostek Organizacyjnych.  

4. Zbiorczy JPK_V7M Gminy Pysznica sporządza Referat Budżetu i Finansów. 

5. Zbiorczy JPK_V7M Gminy Pysznica sporządzany jest w oparciu o Cząstkowe 

JPK_V7M, przygotowywane przez osoby uprawnione do sporządzania cząstkowych 

ewidencji w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych.  

6. Zapłaty Podatku VAT dokonuje Referat Budżetu i Finansów przelewem, na 

indywidualny rachunek podatkowy Gminy Pysznica utworzony przez urząd skarbowy.  

7. Kierownicy Gminnych Jednostek Budżetowych są zobowiązani do przekazania swoim 

kontrahentom informacji dotyczących konieczności aneksowania umów i wskazywania 

w nich danych, na jakie mają być wystawiane faktury.  

8. Wystawiane faktury powinny być numerowane chronologicznie, odrębnie dla każdego 

roku kalendarzowego w odniesieniu do każdej Gminnej Jednostki Budżetowej. Kolejny 

numer faktury powinien obowiązkowo zawierać identyfikator dotyczący danej Gminnej 

Jednostki Budżetowej, która wystawiła fakturę, określony w załączniku nr 1 do 

Zarządzenia.  

9. Odrębna numeracja, z zachowaniem wszystkich zasad wymienionych w ust. 8, winna 

być prowadzona dla faktur korygujących oraz faktur wewnętrznych.  

10. Dane z faktur należy wprowadzać do Rejestru cząstkowego zakupu/sprzedaży 

prowadzonego przy użyciu własnego oprogramowania.  

11. Od dnia 1 stycznia 2016 Referat Budżetu i Finansów wystawiając faktury 

dokumentujące sprzedaż wskazują następujące dane identyfikujące podmiot 

dokonujący transakcji sprzedaży:  

1) sprzedawca: Gmina Pysznica, Wolności 322, 37-403 Pysznica, NIP: 8652397341  

2) oraz numer właściwego rachunku bankowego Urzędu Gminy Pysznica.  

12. Od dnia 1 stycznia 2016 Gminne Jednostki Budżetowe wystawiając faktury 

dokumentujące sprzedaż wskazują następujące dane identyfikujące podmiot 

dokonujący transakcji sprzedaży:  

1) sprzedawca: Gmina Pysznica, Wolności 322, 37-403 Pysznica, NIP: 8652397341;  

2) wystawca faktury: nazwa i adres Gminnej Jednostki Budżetowej  

3) nr rachunku bankowego Gminnej Jednostki Budżetowej, która jest wystawcą faktury.  

13. Do celów poprawnej ewidencji w pliku Cząstkowego JPK_V7M, należy zastosować 

oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, stosując 

oznaczenia według grup ustalonych za pomocą symboli od GTU_01 do GTU_13 oraz 

oznaczenia dowodów sprzedaży za pomocą symboli SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, 

MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA lub MPP, 

wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 

15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych 

w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.  

14. Prawidłowo wystawione i zatwierdzone faktury stanowią podstawę do ujęcia ich 

w rejestrach cząstkowych sprzedaży Gminnej Jednostki Budżetowej oraz w księgach 

rachunkowych.  



 

 

15. Od dnia 1 stycznia 2016 roku na fakturach dokumentujących zakupy dokonywane przez 

Urząd Gminy Pysznica powinny być zamieszczone następujące dane identyfikujące 

podmiot dokonujący transakcji zakupu:  

1) nabywca: Gmina Pysznica, Wolności 322, 37-403 Pysznica, NIP: 8652397341 

16. Od dnia 1 stycznia 2016 roku na fakturach dokumentujących zakupy dokonywane przez 

Gminne Jednostki Budżetowe powinny być zamieszczone następujące dane 

identyfikujące podmiot dokonujący transakcji zakupu:  

1) nabywca: Gmina Pysznica, Wolności 322, 37-403 Pysznica, NIP: 8652397341;  

2) odbiorca faktury: nazwa i adres Gminnej Jednostki Budżetowej, która jest odbiorcą 

faktury.  

17. Wszystkie faktury zakupu powinny być zatwierdzone zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w danej Gminnej Jednostce Budżetowej.  

18. Podatek naliczony wynikający z prawidłowo wystawionych faktur, w przypadku 

istnienia związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, winien być ujęty 

w rejestrach cząstkowych zakupu Gminnej Jednostki Budżetowej.  

19. W celu poprawnej ewidencji w pliku Cząstkowego JPK_V7M należy stosować 

odpowiednie oznaczenia dowodów nabycia tj. IMP, MPP, VAT_RR, WEW, MK 

wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 

15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w 

deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.  

20. Wszystkie Gminne Jednostki Budżetowe zobowiązane są do prowadzenia stosownych 

ewidencji dla potrzeb rozliczania Podatku VAT.  

21. Ewidencje dla potrzeb Podatku VAT powinny być tak prowadzone, aby umożliwiały 

prawidłowe sporządzenie Rejestru cząstkowego zakupu/sprzedaży oraz Cząstkowego 

JPK_V7M. 

22. Numery identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahentów ujęte w ewidencji Cząstkowego 

JPK_V7M należy zapisywać jako ciąg kolejno po sobie następujących cyfr i liter, bez 

spacji i innych znaków rozdzielających oraz poprzez wyodrębnienie literowego kodu 

kraju do osobnego pola przeznaczonego na ten kod.  

23. Rejestr cząstkowy zakupu/sprzedaży Gminnej Jednostki Budżetowej, powinny być 

zatwierdzone i podpisane przez Kierownika tej jednostki.  

24. Kierownik danej Gminnej Jednostki Budżetowej zobowiązany jest do wyznaczenia 

osób odpowiedzialnych za wprowadzanie odpowiednich danych do Rejestru 

cząstkowego zakupu/sprzedaży oraz sporządzenie Cząstkowego JPK_V7M.  

25. Osoby wprowadzające dane do Rejestru cząstkowego zakupu/sprzedaży, oraz 

Cząstkowe JPK_V7M, są odpowiedzialne za ich prawidłowość i zgodność 

z dokumentami źródłowymi.  

26. Gminne Jednostki Budżetowe nieposiadające w danym miesiącu sprzedaży 

opodatkowanej, jak również zakupów, od których Podatek VAT podlegałby odliczeniu, 

zobowiązane są do złożenia oświadczenia podpisanego przez Kierownika Gminnej 

Jednostki Budżetowej o braku transakcji podlegających wykazaniu w Rejestrze 

cząstkowym zakupu/sprzedaży oraz Cząstkowym JPK_V7M, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do Procedury. Oświadczenie należy złożyć  

w nieprzekraczalnym terminie do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

27. Pracownicy Gminnych Jednostek Budżetowych odpowiedzialni są za realizację zadań 

określonych Procedurą.  

 

 

 

 



 

 

3. Obieg dokumentów związanych ze składaniem Cząstkowego JPK_V7M przez  

Gminne Jednostki Budżetowe 

 

1. Kierownicy Gminnych Jednostek Budżetowych zobowiązani są do przekazywania 

pliku Cząstkowego JPK_V7M do Referatu Budżetu i Finansów w nieprzekraczalnym 

terminie do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

2. Kierownicy Gminnych Jednostek Budżetowych zobowiązani są do przekazywania 

zestawienia podsumowującego do Referatu Budżetu i Finansów w nieprzekraczalnym 

terminie do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

3. Po dokonaniu sprawdzenia przesłanych Cząstkowych JPK_V7M Pracownik 

Merytoryczny Referatu Budżetu i Finansów sumuje dane pochodzące ze wszystkich 

Cząstkowych JPK_V7M w jeden Zbiorczy JPK_V7M.  

4. Pracownik Merytoryczny Referatu Budżetu i Finansów składa Zbiorczy JPK_V7M 

w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Pysznica w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.  

5. Wraz ze złożeniem Zbiorczego JPK_V7M - jeżeli wynika z niej nadwyżka podatku 

należnego nad naliczonym - Pracownik Merytoryczny Budżetu i Finansów wpłaca 

Podatek VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 

dotyczy Zbiorczy JPK_V7M na indywidualny rachunek podatkowy właściwego urzędu 

skarbowego.  

6. Sporządzony, podpisany oraz opatrzony imienną pieczątką Rejestr cząstkowy 

zakupu/sprzedaży należy przechowywać w dokumentacji Gminnej Jednostki 

Budżetowej w podziale na okresy rozliczeniowe zgodnie z Ordynacją podatkową.  

 

4. Obieg dokumentów związanych ze składaniem korekt Cząstkowych deklaracji 

VAT przez Gminne Jednostki Budżetowe 

 

1. W przypadku zaistnienia w danej Gminnej Jednostce Budżetowej konieczności 

skorygowania Cząstkowego JPK_V7M po jego przekazaniu do Referatu Budżetu 

i Finansów, Kierownik Gminnej Jednostki Budżetowej niezwłocznie sporządza korektę 

Cząstkowego JPK_V7M, wykazując poprawne kwoty rozliczenia, i przekazuje go wraz 

z wyjaśnieniami przyczyn korekty do Referatu Budżetu i Finansów niezwłocznie od 

momentu powstania korekty, nie później niż w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia, że 

przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym lub 

nastąpiła zmiana danych zawartych w przesłanej ewidencji. Każda kolejna korekta 

danego okresu rozliczeniowego musi zawierać w Zbiorczym rejestrze kolejny numer 

wersji korekty.  

2. W składanych korektach wypełnia się wyłącznie te części, które podlegają korekcie (tj. 

część deklaracyjną i ewidencyjną, wyłącznie część deklaracyjną albo wyłącznie część 

ewidencyjną) zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w broszurze „JPK_VAT z 

deklaracja”  

3. Po otrzymaniu korekty Cząstkowego JPK_V7M od Gminnej Jednostki Budżetowej 

w terminie 5 dni roboczych Pracownik Merytoryczny Referatu Budżetu i Finansów 

weryfikuje, czy korekta ta powoduje powstanie zaległości podatkowej w rozliczeniu 

Podatku VAT Gminy Pysznica.  

4. Jeżeli Pracownik Merytoryczny Referatu Budżetu i Finansów ustali, że korekta 

Cząstkowego JPK_V7M danej Gminnej Jednostki Budżetowej generuje zaległość 

podatkową w rozliczeniu Podatku VAT Gminy Pysznica, Gminna Jednostka 

Budżetowa przekazuje odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.  



 

 

5. Referat Budżetu i Finansów niezwłocznie sporządza korektę Zbiorczego JPK_V7M 

Gminy Pysznica i przesyła ją do właściwego urzędu skarbowego oraz przelewa do 

urzędu skarbowego odpowiednie kwoty pieniężne.  

6. Sporządzoną, podpisaną oraz opatrzoną imienną pieczątką korektę Rejestrów 

cząstkowych zakupu/sprzedaży należy przechowywać w dokumentacji Gminnej 

Jednostki Budżetowej w podziale na okresy rozliczeniowe z zachowaniem wymogów 

Ordynacji podatkowej.  

7. W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji 

błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, 

naczelnik urzędu skarbowego wzywa do skorygowania błędów w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania. Brak korekty w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu 

może skutkować nałożeniem, w drodze decyzji, kary pieniężnej w wysokości 500 zł za 

każdy błąd.  

8. Do korekt deklaracji VAT-7 i ewidencji JPK_VAT składanych za okresy rozliczeniowe 

poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach (tj. przed 1 października 2020 r.) mają 

zastosowanie regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta 

deklaracji lub ewidencja.  

 

 

5. Zasady wyliczania pre-współczynnika i współczynnika proporcji 

 

1. Kierownicy Gminnych Jednostek Budżetowych zobowiązani są do obliczenia wartości 

pre-współczynnika, zgodnie z art. 86 ust. 2a - 2h Ustawy o VAT, oraz wartości 

współczynnika proporcji, zgodnie z art. 90 ust. 2-10 Ustawy o VAT. Obliczanie pre-

współczynnika dokonywane jest według zasad wskazanych w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu 

wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej 

w przypadku niektórych podatników.  

2. Kierownicy Gminnych Jednostek Budżetowych przekazują wartość wstępnie 

wyliczonego pre-współczynnika i współczynnika proporcji dla danego roku do Referatu 

Budżetu i Finansów, w terminie do 15 lutego danego roku. Podstawą wyliczenia 

wstępnego pre-współczynnika i współczynnika proporcji są dane za rok poprzedni.  

3. Kierownicy Gminnych Jednostek Budżetowych są zobowiązani do obliczenia 

ostatecznej wartości pre-współczynnika oraz współczynnika proporcji na podstawie 

faktycznie zrealizowanego obrotu sprzedaży przez daną Gminną Jednostkę Budżetową 

w danym roku.  

4. Kierownicy Gminnych Jednostek Budżetowych przekazują wartość obliczonego na 

koniec roku pre-współczynnika i współczynnika proporcji do Referatu Budżetu 

i Finansów w terminie do 15 lutego kolejnego roku.  

5. Kierownicy Gminnych Jednostek Budżetowych są zobowiązani do dokonania korekty 

wynikającej z różnicy między wartością wstępnego i ostatecznego pre-współczynnika 

i współczynnika proporcji za dany rok w Cząstkowym JPK_V7M za styczeń 

następnego roku.  

6. Kierownik Referatu Budżetu i Finansów jest zobowiązany do dokonania korekty 

wynikającej z różnicy między wartością wstępnego i ostatecznego pre-współczynnika 

i współczynnika proporcji za dany rok w Zbiorczym JPK_V7M za styczeń następnego 

roku. 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Procedury w zakresie zasad rozliczania  

podatku od towarów i usług oraz obiegu dokumentów 

w celu przygotowania i złożenia scentralizowanego JPK VAT 

Gminy Pysznica i jej Jednostek Organizacyjnych 

 

 

 

 

 

WZÓR NR 1 

 

 

 

 
 

…………………………. 

                                                                                                                            Miejscowość i data 

 

……………………… 

    Nazwa Jednostki/ 

Komórki organizacyjnej 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanych dla celów rozliczenia podatku VAT 

 

 
W związku ze sprzedażą nieruchomości niezabudowanej niniejszym oświadczam, iż dla 

sprzedawanej działki ewidencyjnej ……………………………………….1 na podstawie 

………………………….…………2 z dnia…………………………………………………….. 

dla …………………………..…………………3, nie został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

Oświadczam, iż w związku ze sprzedażą nieruchomości złożonej z kilku 

działek ewidencyjnych, przeprowadzona została odrębna kwalifikacja podatkowa każdej 

działki ewidencyjnej. 

 
 

 

 

 

 

…………………………………  

Podpis Kierownika Referatu 

                                                           
1Numer ewidencyjny działki i obręb, adres nieruchomości 
2Należy wskazać dokument np. akt notarialny, protokół  
3Nazwa/imię i nazwisko nabywcy 



 

 

Załącznik Nr 1 

do Procedury w zakresie zasad rozliczania  

podatku od towarów i usług oraz obiegu dokumentów 

w celu przygotowania i złożenia scentralizowanego JPK VAT 

Gminy Pysznica i jej Jednostek Organizacyjnych 

 

 

 
 

 

WZÓR NR 2 

 

 

 
………………………… 

                                                                                                                                Miejscowość i data 

 

 

 

……………………… 

   Nazwa Jednostki/ 

Komórki organizacyjnej 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanych dla celów rozliczenia podatku VAT 

 

 
W związku ze sprzedażą nieruchomości niezabudowanej niniejszym oświadczam, iż dla 

sprzedawanej działki ewidencyjnej ………………………..........................................................
1na podstawie ………………………….…………2 z dnia…………………………………….. 

dla …………………………..…………………3, został  uchwalony miejscowy plan  

zagospodarowania przestrzennego lub została wydana decyzja o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, a grunt podlegający sprzedaży jest przeznaczony pod 

zabudowę. 

Oświadczam, iż w związku ze sprzedażą nieruchomości złożonej z kilku  

działek ewidencyjnych, przeprowadzona została odrębna kwalifikacja podatkowa każdej 

działki ewidencyjnej. 

 
 

 

 

 

 

…………………………………  

Podpis Kierownika Referatu   

                                                           
1Numer ewidencyjny działki i obręb, adres nieruchomości 
2Należy wskazać dokument np. akt notarialny, protokół 
3Nazwa/imię i nazwisko nabywcy 



 

 

 
 

Załącznik Nr 1 

do Procedury w zakresie zasad rozliczania  

podatku od towarów i usług oraz obiegu dokumentów 

w celu przygotowania i złożenia scentralizowanego JPK VAT 

Gminy Pysznica i jej Jednostek Organizacyjnych 

 

 

 

 

WZÓR NR 3 
………………………… 

                                                                                                                              Miejscowość i data 

 

 

 

……………………… 

   Nazwa Jednostki/ 

Komórki Organizacyjnej 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące sprzedaży nieruchomości zabudowanych, 

w których nastąpiło pierwsze zasiedlenie 

dla celów rozliczenia podatku VAT 

 

 
W związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej niniejszym oświadczam, iż dla 

sprzedawanej działki ewidencyjnej ……………………………………………………………..
1 na podstawie………………………….…………2 z dnia…………………………………… 

dla …………………………..…………………………………3, nastąpiło pierwsze zasiedlenie  

(w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) oraz od pierwszego zasiedlenia 

upłynął okres co najmniej dwóch lat. 

Oświadczam, iż w przypadku gdy na jednej działce ewidencyjnej znajduje się kilka obiektów 

stanowiących budynek lub budowlę, kwalifikacji podatkowej dokonano odrębnie dla każdego 

z tych obiektów. 
 

 

                                                                                                                  ……………………………...... 

                                                                                                                 Podpis Kierownika Referatu  

                                                           
1Numer ewidencyjny działki i obręb, adres nieruchomości 
2Należy wskazać dokument np. akt notarialny, protokół 
3Nazwa/imię i nazwisko nabywcy 



 

 

 
 

Załącznik Nr 1 

do Procedury w zakresie zasad rozliczania  

podatku od towarów i usług oraz obiegu dokumentów 

w celu przygotowania i złożenia scentralizowanego JPK VAT 

Gminy Pysznica i jej Jednostek Organizacyjnych 

 

 

 

WZÓR NR 4 

 
…………………………. 

                                                                                                                              Miejscowość i data 

 

 

 

……………………… 

    Nazwa Jednostki/ 

Komórki Organizacyjnej 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące sprzedaży nieruchomości zabudowanych w 

których nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie lub od pierwszego zasiedlenia nie 

upłynął okres co najmniej dwóch lat dla celów rozliczenia podatku VAT  

 

 
W związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej niniejszym oświadczam, iż dla 

sprzedawanej działki ewidencyjnej…………………………………………….1 na podstawie 

………………………….………………….2 z dnia…………………………………………… 

dla …………………………..………………………………………………………………....3,  

1) Gminie Pysznica nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego przy ich nabyciu,  

2) Gmina Pysznica nie ponosiła wydatków na ulepszenie tych obiektów przekraczających 

kwoty 30% wartości początkowej w stosunku do których przysługiwałoby mu prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 

Oświadczam, iż w przypadku gdy na jednej działce ewidencyjnej znajduje się kilka obiektów 

stanowiących budynek lub budowlę, kwalifikacji podatkowej dokonano odrębnie dla każdego 

z tych obiektów. 
 

 

………………………………  

Podpis Kierownika Referatu 

                                                           
1Numer ewidencyjny działki i obręb, adres nieruchomości 
2Należy wskazać dokument np. akt notarialny 
3Nazwa/imię i nazwisko nabywcy 



 

 

Załącznik nr 2  

do Procedury w zakresie zasad rozliczania  

podatku od towarów i usług oraz obiegu dokumentów 

w celu przygotowania i złożenia scentralizowanego JPK VAT 

Gminy Pysznica i jej Jednostek Organizacyjnych 

 

 

 

…………………………. 

                                                                                                                             Miejscowość i data 

 
 

 

 

…………………….. 

  (Nazwa Jednostki)  

 

Referat Budżetu i Finansów 

ul. Wolności 322 

37-403 Pysznica 

 

 

 

W związku z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) dotyczącego obowiązku prowadzenia ewidencji 

zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku VAT oraz sporządzania 

informacji podsumowującej, oświadczam, że w miesiącu ………….. roku………….. 

w ………………………………………………………………………………………………..            

                                  nazwa podmiotu, w imieniu którego jest składane oświadczenie 

nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana, jak również zakupy, od których podatek od towarów 

i usług podlegałby odliczeniu. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       …………………………… 
                                                                                               Podpis Kierownika 

 


