UCHWAŁA NR 77.2.2017
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia procedur centralizacji rozliczeń podatku od towarów
i usług w Powiecie Opatowskim

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz.814, z późn. zm.) oraz art. 3 i 4 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 r. poz.
1454) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 76.119.2016 Zarządu Powiatu w Opatowie, wprowadza się następujące zmiany
i uzupełnienia:
1) ostatni § otrzymuje cyfrę „7” zamiast „6”;
2) w załączniku do uchwały w §2 w pkt 11 na końcu zdania wstawia się średnik;
3) w załączniku do uchwały w §2 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) odbiorcy, płatniku – rozumie się przez to jednostkę i urząd.”;
4) w załączniku do uchwały po §3 ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku faktur zakupowych można stosować skróconą nazwę jednostki budżetowej i urzędu,
o której mowa w ust. 2, według poniższego wzoru:
Nabywca:
Powiat Opatowski, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27 – 500 Opatów
NIP 8631684710
Odbiorca:
skrócona nazwa jednostki budżetowej lub urzędu, określona w nawiasie ust. 2 (bez pełnej
nazwy, adresu i nr NIP)”.
5) w załączniku do uchwały §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W fakturach VAT wystawianych na rzecz jednostki budżetowej i urzędu przez dostawców
zewnętrznych w pozycji:
1) nabywca wskazywana jest nazwa „Powiat Opatowski, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów,
NIP 8631684710";
2) odbiorca lub płatnik wskazywana jest pełna nazwa, adres albo nazwa skrócona, zgodnie z wytycznymi
ujętymi w § 3 ust. 4.
– wzór stanowi załącznik nr 5.”
6) załącznik nr 5 do procedury rozliczenia podatku VAT w ramach centralizacji rozliczeń podatkowych
w Powiecie Opatowskim stanowiący załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się pracownikom Starostwa Powiatowego w Opatowie, dyrektorom,
kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego.
§ 3. Nadzór i odpowiedzialność nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
/-/podpisy członków zarządu
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Załącznik do uchwały Nr 77.2.2017
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 4 stycznia 2017 r.
SPRZEDAWCA:
Nazwa
Adres:
NIP:
Rachunek bankowy:
Miejsce wystawienia:
Data wystawienia:
Data sprzedaży:
FAKTURA Nr

WZÓR A*

WZÓR B*

NABYWCA: Powiat Opatowski, ul. Henryka
Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
NIP 8631684710

NABYWCA: Powiat Opatowski, ul. Henryka
Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
NIP 8631684710

ODBIORCA: Jednostka budżetowa albo urząd (jej nazwa
i adres, bez nr NIP)

ODBIORCA: skrócona nazwa jednostki budżetowej albo
urzędu, określona w nawiasie §3 ust. 2 procedury (bez
pełnej nazwy, adresu i nr NIP)

Sposób zapłaty:
Termin zapłaty:

dni od otrzymania faktury VAT

L.p. Nazwa usługi/towaru

ilość

Cena jedn.
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT

Kwota
VAT

Wartość
brutto

0,00

%

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Razem

Do zapłaty PLN :

0,00

0,00

__________________________
*wybór formy zapisu danych odbiorcy należy do wystawiającego fakturę
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