Zarządzenie Nr 3408/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 lipca 2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów
i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę-Miasto Płock
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 99 i art. 109 ust.1 i 3 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) zarządzam, co
następuje:
§ 1. W Procedurze rozliczeń podatku VAT w Gminie - Miasto Płock stanowiącej załącznik
nr 1 do zarządzenia nr 2859/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienionej zarządzeniem nr
3097/2017 z dnia 16 marca 2017 r. wprowadzam następujące zmiany:
1) w rozdziale V

a) skreśla się ust. 3 i 4 ;
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Jeżeli w deklaracji cząstkowej zakładu budżetowego wystąpiła nadwyżka VAT
naliczonego nad należnym, a w deklaracji Gminy – Miasto Płock złożonej do urzędu
skarbowego, wynika podatek VAT należny do zapłaty, to kwota nadwyżki VAT naliczonego
nad należnym, wynikająca z deklaracji cząstkowej zakładu budżetowego podlega zwrotowi w
terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej przez Gminę– Miasto Płock”.
c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Jeżeli ze złożonej deklaracji cząstkowej zakładu budżetowego wynika zwrot podatku, a w
wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub czynności
sprawdzających przez organy podatkowe, część lub całość kwoty zwrotu nadwyżki VAT
naliczonego nad należnym zadeklarowana przez Gminę – Miasto Płock w zbiorczej
deklaracji VAT nie zostałaby zwrócona, to Gmina – Miasto Płock wstrzymuje zwrot tej kwoty
w odniesieniu do zakładu, którego rozliczenia VAT zostały zakwestionowane przez organy

podatkowe. Dopiero w wyniku otrzymania przez Miasto zwrotu podatku VAT, wykazanego
w zbiorczej deklaracji VAT, Wydział Podatków i Księgowości przekazuje kwoty VAT wykazane
w deklaracjach cząstkowych przekazanych przez zakład budżetowy”.

§ 2. W Instrukcji w sprawie jednolitych zasad fakturowania w Gminie - Miasto Płock i jej
jednostkach organizacyjnych stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2859/2016 z dnia
29 grudnia 2016 r. zmienionej zarządzeniem nr 3097/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 8 skreśla się pkt 9,
2) w § 8 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10. Dopuszcza się możliwość otrzymywania faktur VAT dokumentujących zakupy w
formacie :
•

Gmina – Miasto Płock,

•

Nazwa jednostki organizacyjnej,

•

adres Gminy,

•

NIP Gminy”.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się

Zastępcom

Prezydenta Miasta Płocka,

Sekretarzowi Miasta Płocka, Skarbnikowi Miasta Płocka oraz kierownikom komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

