
ZARZĄDZENIE NR  416/VII/17 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

z dnia 14 marca 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług 

VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach organizacyjnych   

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 

446 z późn. zm.) oraz w związku z uchwalą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. 

(Syg. IFPS 1/13) zarządzam co następuje:  

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 373/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Namysłów i jej jednostkach 

organizacyjnych, zmienionym zarządzeniem Nr 384/VII/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. wprowadza się 

następujące zmiany:   

1. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4) zapisy w rejestrach sprzedaży VAT dokonywane są po ujęciu 

operacji w ewidencji księgowej jednostki organizacyjnej na podstawie kopii wystawionej faktury VAT. 

W celu  identyfikacji dowodu źródłowego i powiązania go z zapisem w rejestrze sprzedaży VAT należy 

podawać nr pozycji księgowej, pod którą dana operacja została ujęta w ewidencji księgowej jednostki i pod 

którym dowód źródłowy przechowywany jest w zbiorze dowodów księgowych;”. 

2. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4) zapisy w rejestrach zakupu VAT dokonywane są po ujęciu danego 

wydatku w ewidencji księgowej jednostki organizacyjnej na podstawie oryginału otrzymanej faktury VAT. 

Dowody źródłowe przechowywane są w księgach rachunkowych jednostki organizacyjnej. W celu  

identyfikacji dowodu źródłowego i powiązania go z zapisem w rejestrze zakupu VAT należy podawać nr 

pozycji księgowej, pod którą dana operacja została ujęta w ewidencji księgowej jednostki i pod którym 

dowód źródłowy przechowywany jest w zbiorze dowodów księgowych;”. 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom i Dyrektorom 

jednostek organizacyjnych. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

B U R M I S T R Z 
 

                                                                                  /-/ Julian Kruszyński 
 


