
Uchwała Nr 151/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 30 września 2020 roku  

 

w sprawie aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie 

Ciechanowskim. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 99 i art.109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.106 z póź. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatków od towarów 

i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988)   Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. W związku ze zmianą przepisów w zakresie raportowania rozliczeń podatku VAT, od 

dnia 1 października 2020 roku , wszyscy podatnicy mający status podatnika czynnego 

są  zobligowani do składania nowego JPK_VAT. 

2. W związku z wprowadzoną centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług, w celu 

prawidłowego rozliczenia przez Powiat podatku od towarów i usług z urzędem 

skarbowym zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek do przekazywania 

rejestrów cząstkowych zwierających wprowadzone dokumenty oznaczone kolejnymi 

numerami pól według nowej struktury JPK_ VAT7 w terminie do 12-go dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. 

3. Nowa struktura JPK_VAT7 obliguje do przekazywania danych dotyczących: 

1) grupy towarów i usług  ( GTU), 

2) typów dokumentów, 

3) dodatkowych danych ewidencyjnych.  

4. W związku z obowiązkiem przekazywania danych o których mowa  w ust. 3, powstanie  

obowiązek wskazywania oznaczeń identyfikujących niektóre towary lub usługi, 

oznaczania niektórych szczególnych rodzajów transakcji i oznaczania niektórych 

dowodów sprzedaży i zakupu. 

 



 

§ 2. 

Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek do: 

1) aktualizacji oprogramowania służącego do raportowania rozliczeń  podatku VAT, 

2) przeprowadzenia weryfikacji merytorycznej poszczególnych transakcji w celu 

identyfikacji danych, które będą podlegać raportowaniu, 

3) ustalenia, w jaki sposób dodatkowe dane mogą zostać pozyskane dla celów 

raportowania JPK_VAT7, 

4) zabezpieczenia, aby osoby odpowiedzialne za prawidłowe raportowanie  takich 

transakcji dla celów JPK_VAT7 miały odpowiednią wiedzę w tym zakresie, 

5) uwzględnienia zapisów niniejszego zarządzenia w polityce rachunkowości jednostki. 

§ 3. 

Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obowiązują wszystkie jednostki organizacyjne 

Powiatu według załącznika do uchwały. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.  

 

 

 Członkowie Zarządu Powiatu: 

 /-/  Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta  

/-/ Wojciech Rykowski  

 

 


