
ZARZĄDZENIE NR 133/2016 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 15 listopada 2016 r. 

 
w sprawie scentralizowanych  zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w 

Gminie Karczew  i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 

2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
), w związku art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o 

szczególnych zasadach rozliczeń w 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) zarządza się, co następuje: 

  

§ 1. 1. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie 

Karczew i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym ustala się obowiązujące 

od 1 stycznia 2017 roku procedury w tym zakresie, stanowiące Załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Gmina Karczew będzie prowadzić skonsolidowane rozliczenia z tytułu podatku 

VAT obejmujące czynności i transakcje przeprowadzane przez jednostki budżetowe Gminy 

Karczew i zakład budżetowy. 

 

 § 2. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek gminnych do ścisłego przestrzegania 

postanowień zarządzenia.  

 

§ 3. W celu zapewnienia poprawności i jednolitości rozliczeń podatku VAT ustala się 

metodę bezpośredniego rozliczenia podatku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 86 ( Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ).  

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych 

/zakładu budżetowego Gminy Karczew oraz naczelnikom komórek organizacyjnych Urzędu 

Miejskiego. 

 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Karczew. 

   

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 

stycznia 2017 roku. 

. 

 

 

Burmistrz Karczewa 

           inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579. 


