
ZARZĄDZENIE NR 315/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 lipca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy 
Miasto Szczecin

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), 
art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), w związku z art. 3 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 i 1948)  zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 439/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie 
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin
(zm. Zarządzenie Nr 493/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2016 r.), wprowadza się 
następujące zmiany:

1) W Procedurze obiegu dokumentów podatkowych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto 
Szczecin w celu przygotowania i złożenia skonsolidowanej deklaracji VAT, stanowiącej Załącznik 
Nr 1 do Zarządzenia :

a) w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:                                                                      
„3a. Wzór upoważnienia, o którym mowa  w ust. 3 stanowi załącznik do Procedury obiegu 
dokumentów podatkowych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin w celu 
przygotowania i złożenia skonsolidowanej deklaracji VAT.”, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia.

b) w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:                                                                    
„4a. Wzór upoważnienia, o którym mowa  w ust. 4 stanowi załącznik do Procedury obiegu 
dokumentów podatkowych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin w celu 
przygotowania i złożenia skonsolidowanej deklaracji VAT.”, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia.

2) W Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych Gminy Miasto 
Szczecin oraz wydziałach i biurach Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącej Załącznik Nr 2 do 
Zarządzenia:

a) § 167 otrzymuje brzmienie:

„§ 167. Przystępując do refakturowania usług, w tym tzw. „mediów” dokonać należy 
zastrzeżenia, iż odsprzedaż nabytych we własnym imieniu, lecz na rzecz innych podmiotów 
usług, dokonywana jest przy zastosowaniu stawek podatku lub zwolnienia z opodatkowania, 
które określone zostały przy ich nabyciu, z zastrzeżeniem
§ 168-§ 168c.”,

b) po § 168 dodaje § 168a-§ 168c w brzmieniu:

„§ 168a. Przystępując do refakturowania usług budowlanych należy ustalić, czy:

1) refakturowane usługi zostały wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT;

2) nabywca refakturowanych usług jest czynnym podatnikiem VAT (informacje te są dostępne 
na stronie Ministerstwa Finansów – https://ppuslugi.mf.gov.pl);

Id: 36FB9E3D-3615-41B8-94A1-C3A924EC7372. Podpisany Strona 1



3) jednostka organizacyjna dokonująca refakturowania świadczy te usługi jako 
podwykonawca.

§ 168b. Jeżeli refakturowane usługi budowlane spełniają łącznie kryteria określone
w § 168a to podmiotem obowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca (zastosowanie 
znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia, zgodnie z § 1 pkt 8 Zarządzenia).

§ 168c. W przypadku refakturowania usług budowlanych niespełniających kryteriów   
określonych w § 168a podmiotem obowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest jednostka 
dokonująca refakturowania usług budowlanych (mechanizm odwrotnego obciążenia, o którym 
mowa w § 1 pkt 8 Zarządzenia nie znajduje zastosowania).”,

c) po § 185 dodaje się § 185a i § 185b w brzmieniu:

„§ 185a. Przystępując do sprzedaży usług budowlanych w pierwszej kolejności należy ustalić 
czy:

1) usługi zostały wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT;

2) nabywca jest czynnym podatnikiem VAT (informacje te są dostępne na stronie 
Ministerstwa Finansów – https://ppuslugi.mf.gov.pl );

3) jednostka organizacyjna świadczy te usługi jako podwykonawca.

§ 185b. Jeżeli sprzedawane usługi budowlane spełniają łącznie kryteria określone w § 185a 
to podmiotem obowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca (zastosowanie znajduje 
mechanizm odwrotnego obciążenia, zgodnie z § 1 pkt 8 Zarządzenia).”,

d) § 186 otrzymuje brzmienie:

„§ 186. W przypadku sprzedaży usług budowlanych niespełniających kryteriów określonych 
w § 185a, należy ustalić czy czynności te stanowią budowę, remont, modernizację, 
termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do 
budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie
z § 1 pkt 1 Zarządzenia”,

e) w § 306 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem oraz po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) w przypadku:

a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy 
komisu,

b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego 
w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

c) dostawy dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa 
w art. 18 ustawy o VAT,

d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów 
powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług 
związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem 
usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import 
usług,

e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 
ustawy o VAT, faktura zawiera dodatkowo wyrazy "metoda kasowa"”,

f) § 316 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) faktur wewnętrznych, według poniższego schematu:   Symbol jednostki/rok(rr) / W/……/ 
numer kolejny dokumentu wewnętrznego ze stałą długością sześciu znaków, uzupełnione 
cyframi zero z przodu np. 000001.”,

g) w § 323 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług 
dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu 
przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 
174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;”,

h) § 324 otrzymuje brzmienie:

„§ 324. W przypadku dokonania nabycia towarów lub usług i naliczenia VAT w warunkach 
odwrotnego obciążenia, importu usług, jednostka ma prawo wystawić fakturę wewnętrzną 
w celu prawidłowego rozliczenia podatku z tytułu dokonanego nabycia.”,

i) po § 325 dodaje się § 325a w brzmieniu:

„§ 325a. Faktury wewnętrzne wystawia  się również dla ewidencji zbiorczej sprzedaży 
dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej .”,

j) § 356 otrzymuje brzmienie:

„§ 356. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnik może dokonać 
odliczenia, jeśli otrzymał fakturę dokumentującą dostawę towarów, która stanowi u niego 
WNT, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych 
towarów powstał obowiązek podatkowy oraz uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on 
obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, 
w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.”,

k) po § 356 dodaje się § 356a i § 356b w brzmieniu:

„§ 356a. W przypadku nabycia towarów lub usług objętych odwrotnym obciążeniem 
podatnik może dokonać odliczenia, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku 
należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany 
rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym 
w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

§ 356b. W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji 
podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż 
określony w § 356 i § 356a, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego 
w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do 
złożenia deklaracji podatkowej.”,

l) po § 374 dodaje się § 374 a i  374b w brzmieniu:

„§ 374a. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do określenia wskaźnika 
struktury sprzedaży w jednostce organizacyjnej każdorazowo po zakończeniu roku 
podatkowego.

§ 374b. Określenia wskaźnika struktury sprzedaży za rok poprzedni należy dokonać 
najpóźniej do końca miesiąca stycznia roku następnego.”,

m) po § 384 dodaje się § 384a i § 384b w brzmieniu:
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„§ 384a. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do określenia
pre-współczynnika w jednostce organizacyjnej każdorazowo po zakończeniu roku 
podatkowego.

§ 384b. Określenia pre-współczynnika za rok poprzedni należy dokonać najpóźniej do 
końca miesiąca stycznia roku następnego.”,

n) po § 391 dodaje się § 391a w brzmieniu:

„§ 391a. W przypadku transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych do 
rozliczenia kwoty podatku należnego zobowiązany jest nabywca, pod warunkiem, że:

1) usługi zostały wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT;

2) usługodawca jest czynnym podatnikiem VAT (informacje te są dostępne na stronie 
Ministerstwa Finansów – https://ppuslugi.mf.gov.pl);

3) usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.”,

o) § 392 otrzymuje brzmienie:

„§ 392. Obowiązek podatkowy w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług 
objętych odwrotnym obciążeniem powstaje na zasadach określonych dla dostarczanych 
towarów lub świadczonych usług określonych w art. 19a ustawy o VAT.”,

p) § 393 otrzymuje brzmienie:

„§ 393. Podstawę opodatkowania w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług 
objętych odwrotnym obciążeniem stanowi wszystko co nabywca zobowiązany jest zapłacić 
sprzedawcy.”,

q) § 394 otrzymuje brzmienie:

„§ 394. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych odwróconym 
obciążeniem zastosowanie mają stawki podatku VAT, które byłyby właściwe dla dostawy 
towaru lub świadczenia usług gdyby czynności te były wykonywane na zasadach ogólnych, 
czyli poza procedurą odwróconego obciążenia.”,

r) § 395 otrzymuje brzmienie:

„§ 395. W związku z zakupem towaru lub usługi objętych odwrotnym obciążeniem nabywca 
zobowiązany jest do naliczenia kwoty podatku należnego z tytułu dokonanej transakcji i ujęcia 
jej w rejestrze sprzedaży oraz wykazania w cząstkowej deklaracji za właściwy okres 
rozliczeniowy.”,

s) w § 398 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem oraz po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory.”,

t) w § 411 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14 ) oznaczenie jako "faktura VAT RR".”,

u) po Dziale IX  dodaje się   Dział  X w brzmieniu:
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„DZIAŁ X.
Prowadzenie czynności sprawdzających w jednostkach organizacyjnych

§ 416. Prowadzenie czynności sprawdzających polega na weryfikacji i analizie danych 
zawartych w aplikacji do konsolidacji danych z jednostek organizacyjnych oraz wsparciu 
merytorycznym.

§ 417. Czynności sprawdzające obejmują:

1) zgodność prowadzonej w jednostce organizacyjnej polityki i praktyki w zakresie rozliczeń 
podatku VAT z przepisami o VAT;

2) prawidłowość i rzetelność wystawiania dokumentów księgowych dla potrzeb podatku VAT;

3) prawidłowość i rzetelność prowadzenia rejestrów sprzedaży i rejestrów zakupu przy 
pomocy aplikacji udostępnionej przez Gminę;

4) prawidłowość i rzetelność składanych przez jednostki organizacyjne deklaracji 
jednostkowych;

5) dokonywanie odliczeń podatku naliczonego;

6) wyznaczanie oraz stosowanie wskaźnika struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika 
o którym mowa w § 366-§ 384b;

7) terminowość i prawidłowość dokonywania rozliczeń finansowych z Gminą wynikających 
ze składanych przez jednostki organizacyjne deklaracji jednostkowych;

8) realizację przez jednostki organizacyjne pozostałych postanowień niniejszego zarządzenia.

§ 418. Czynności sprawdzające są realizowane według przyjętego i zatwierdzonego przez 
Skarbnika  Miasta harmonogramu rocznego, który po zatwierdzeniu jest przedstawiany 
kierownikom jednostek organizacyjnych w terminie do dnia 31grudnia roku poprzedzającego 
rok, którego dotyczy harmonogram.

§ 419. Czynności sprawdzające wykonywane są  przez wyznaczonych pracowników WKs 
w Urzędzie Miasta Szczecin oraz w jednostkach organizacyjnych.

§ 420. W uzasadnionych przypadkach czynności sprawdzające mogą być przeprowadzane 
w sposób doraźny – poza harmonogramem rocznym.

§ 421. 1. Rozpoczęcie czynności sprawdzających przeprowadzanych w siedzibie lub 
miejscu prowadzenia działalności jednostki organizacyjnej następuje nie wcześniej niż w ciągu 
7 dni i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia doręczenia kierownikowi jednostki organizacyjnej 
zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności sprawdzających, z wyłączeniem § 420;

2. Informacja o przeprowadzeniu czynności sprawdzających zawiera nazwę sprawdzanej  
jednostki organizacyjnej, zakres przeprowadzanych czynności oraz termin ich zakończenia;

3. Przeprowadzone czynności sprawdzające dokumentowane są protokołem zawierającym 
wnioski i zalecenia dla jednostki organizacyjnej.

§ 422. 1. Raport z przeprowadzonych czynności sprawdzających jest przedstawiany 
kierownikowi sprawdzanej jednostki organizacyjnej w ciągu 14 dni od daty zakończenia tych 
czynności;

2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do zapoznania się z wnioskami 
i wdrożenia zaleceń zawartych w raporcie z przeprowadzonych czynności sprawdzających.

§ 423. Kierownik sprawdzanej jednostki organizacyjnej jest  zobowiązany do zapewnienia 
niezbędnych warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia czynności sprawdzających, 
przedstawić żądane dokumenty dotyczące  czynności sprawdzających oraz ułatwić terminowe 
udzielanie wyjaśnień.
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§ 424. Wsparcie merytoryczne pracowników WKs polega na udzielaniu jednostkom 
organizacyjnym drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wyjaśnień 
w zakresie rozliczeń podatku VAT.”.

3) W załączniku do Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz wydziałach i biurach Urzędu Miasta Szczecin:

a) poz. 53 otrzymuje brzmienie:
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53 Usługi budowlane, 
budowlano-montażowe, 
remontowe, brak 
łącznego spełnienia 
warunków:
a) usługi wymienione 
w poz. 2-48 załącznika nr 
14 do ustawy o VAT,
b) nabywca jest czynnym 
podatnikiem VAT,
c) usługodawca świadczy 
usługi jako 
podwykonawca.

Rozlicza 
dostawca-
wszystko, co 
stanowi 
zapłatę, którą 
dokonujący 
dostawy 
towarów lub 
usługodawca 
otrzymał lub 
ma otrzymać.

Z chwilą 
wystawienia 
faktury.
Jeżeli faktura 
nie została 
wystawiona, 
obowiązek 
podatkowy 
powstaje z chwilą 
upływu terminu 
wystawienia 
faktury 
dokumentującej 
usługi 
budowlane. Jeżeli 
przed 
dokonaniem 
dostawy towaru 
lub wykonaniem 
usługi otrzymano 
całość lub część 
zapłaty, 
w szczególności: 
przedpłatę, 
zaliczkę, zadatek, 
ratę, obowiązek 
podatkowy 
powstaje z chwilą 
jej otrzymania 
w odniesieniu do 
otrzymanej 
kwoty.

23% art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od 
towarów i usług

8% art. 41 ust. 12
ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. 
o podatku od 
towarów i usług - 
dostawa, budowa, 
remonty, 
modernizacja, 
termomodernizacja 
lub przebudowa 
obiektów 
budowlanych lub 
ich części 
zaliczonych do 
budownictwa 
objętego 
społecznym 
programem 
mieszkaniowym 
(rozumie się obiekty 
budownictwa 
mieszkaniowego 
lub ich części, 
z wyłączeniem 
lokali użytkowych, 
oraz lokale 
mieszkalne 
w budynkach 
niemieszkalnych 
sklasyfikowanych 
w Polskiej 
Klasyfikacji 
Obiektów 
Budowlanych w
dziale 12, a także 

Brak Nie później niż 
30 dnia od dnia 
wykonania 
usługi. Na 
żądanie 
nabywcy usługi 
podatnik jest 
obowiązany 
wystawić 
fakturę
dokumentującą 
świadczenie 
usług, oraz 
otrzymanie 
całości lub 
części zapłaty 
przed 
wykonaniem 
tych czynności.
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obiekty 
sklasyfikowane 
w Polskiej 
Klasyfikacji 
Obiektów 
Budowlanych 
w klasie ex 1264 - 
wyłącznie budynki 
instytucji ochrony 
zdrowia 
świadczących 
usługi 
zakwaterowania 
z opieką lekarską 
i pielęgniarską, 
zwłaszcza dla ludzi 
starszych 
i niepełnospraw-
nych. Do 
budownictwa 
objętego 
społecznym 
programem 
mieszkaniowym 
nie zalicza się:
1) budynków 
mieszkalnych 
jednorodzinnych, 
których 
powierzchnia 
użytkowa 
przekracza 300 m2;

2) lokali 
mieszkalnych, 
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których 
powierzchnia 
użytkowa 
przekracza 150 m2).
W przypadku 
budownictwa 
mieszkaniowego 
o powierzchni 
przekraczającej 
limity obniżoną 
stawkę podatku, 
stosuje się tylko do 
części podstawy 
opodatkowania 
odpowiadającej 
udziałowi 
powierzchni 
użytkowej 
kwalifikującej do 
budownictwa 
objętego
społecznym 
programem 
mieszkaniowym 
w całkowitej 
powierzchni 
użytkowej.

b) dodaje się poz. 53a w brzmieniu:

53a Usługi budowlane, 
budowlano-montażowe, 
remontowe
Łączne spełnienie 
warunków:
a) usługi wymienione 

Rozlicza 
nabywca-
wszystko, co 
stanowi 
zapłatę, którą 
dokonujący 

Z chwilą 
wystawienia 
faktury.
Jeżeli faktura 
nie została 
wystawiona, 

23% art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od 
towarów i usług

8% art. 41 ust. 12 
ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. 
o podatku od 
towarów i usług - 
dostawa, budowa, 

Brak Nie później niż 
30 dnia od dnia 
wykonania 
usługi. Na 
żądanie 
nabywcy usługi 

Id: 36FB9E3D-3615-41B8-94A1-C3A924EC7372. Podpisany Strona 9



w poz. 2-48 załącznika 
nr 14 do ustawy o VAT,
b) nabywca jest czynnym 
podatnikiem VAT,
c) usługodawca świadczy 
usługi jako 
podwykonawca.

dostawy 
towarów lub 
usługodawca 
otrzymał lub 
ma otrzymać.

obowiązek 
podatkowy 
powstaje z chwilą 
upływu terminu 
wystawienia 
faktury 
dokumentującej 
usługi 
budowlane. Jeżeli 
przed 
dokonaniem 
dostawy towaru 
lub wykonaniem 
usługi otrzymano 
całość lub część 
zapłaty, 
w szczególności: 
przedpłatę, 
zaliczkę, zadatek, 
ratę, obowiązek 
podatkowy 
powstaje z chwilą 
jej otrzymania 
w odniesieniu do 
otrzymanej 
kwoty.

remonty, 
modernizacja, 
termomodernizacja 
lub przebudowa 
obiektów 
budowlanych lub 
ich części 
zaliczonych do 
budownictwa 
objętego 
społecznym 
programem 
mieszkaniowym 
(rozumie się obiekty 
budownictwa 
mieszkaniowego lub 
ich części, 
z wyłączeniem 
lokali użytkowych, 
oraz lokale 
mieszkalne 
w budynkach 
niemieszkalnych 
sklasyfikowanych 
w Polskiej 
Klasyfikacji 
Obiektów 
Budowlanych w
dziale 12, a także 
obiekty 
sklasyfikowane 
w Polskiej 
Klasyfikacji 
Obiektów 
Budowlanych 

podatnik jest 
obowiązany 
wystawić 
fakturę
dokumentującą 
świadczenie 
usług, oraz 
otrzymanie 
całości lub 
części zapłaty 
przed 
wykonaniem 
tych czynności.
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w klasie ex 1264 - 
wyłącznie budynki 
instytucji ochrony 
zdrowia 
świadczących usługi 
zakwaterowania 
z opieką lekarską 
i pielęgniarską, 
zwłaszcza dla ludzi 
starszych 
i niepełnospraw-
nych. Do 
budownictwa 
objętego 
społecznym 
programem 
mieszkaniowym 
nie zalicza się:
1) budynków 
mieszkalnych 
jednorodzinnych, 
których 
powierzchnia 
użytkowa 
przekracza 300 m2;
2) lokali 
mieszkalnych, 
których 
powierzchnia 
użytkowa 
przekracza 150 m2).
W przypadku 
budownictwa 
mieszkaniowego 
o powierzchni 
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przekraczającej 
limity obniżoną 
stawkę podatku, 
stosuje się tylko do 
części podstawy 
opodatkowania 
odpowiadającej 
udziałowi 
powierzchni 
użytkowej 
kwalifikującej do 
budownictwa 
objętego
społecznym 
programem 
mieszkaniowym 
w całkowitej 
powierzchni 
użytkowej.

c) poz. 57 - 59 otrzymują brzmienie:

57 Odwrotne obciążenie.
Dostawa na rzecz 
podatnika VAT.
W przypadku dostawy 
towarów wymienionych 
w poz. 28-28c 
załącznika nr 11 do 
ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od 
towarów i usług

Rozlicza 
nabywca.
Odwrotne 
obciążenie 
będzie miało 
miejsce, 
jeżeli łączna 
wartość 
sprzedanych 
towarów 
objętych tą 
procedurą 
w ramach 
jednolitej 

Z chwilą 
dokonania 
dostawy. 
Otrzymanie 
zaliczki 
powoduje 
powstanie 
obowiązku 
podatkowego.

23% art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od 
towarów i usług

Brak Brak Brak Nie później 
niż 15 dnia 
miesiąca 
następującego 
po miesiącu, 
w którym 
dokonano 
dostawy lub 
otrzymano 
zaliczkę. Nie 
wcześniej niż 
30 dnia przed 
dokonaniem 
dostawy lub 
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gospodarczo 
transakcji 
przekroczy 
20.000 zł 
netto. 
Wszystko, co 
stanowi 
zapłatę, którą 
dokonujący 
dostawy 
otrzymał lub 
ma otrzymać 
z tytułu 
dostawy.

otrzymaniem 
zaliczki, 
przedpłaty.

58 Odwrotne obciążenie.
Dostawa na rzecz 
podatnika VAT.
W przypadku dostawy 
towarów wymienionych 
w poz. 1-27b oraz 28d-
41 załącznika nr 11 do 
ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od 
towarów i usług

Rozlicza 
nabywca.
Wszystko, co 
stanowi 
zapłatę, którą 
dokonujący 
dostawy 
otrzymał lub 
ma otrzymać 
z tytułu 
dostawy.

Z chwilą 
dokonania 
dostawy. 
Otrzymanie 
zaliczki 
powoduje 
powstanie 
obowiązku 
podatkowego.

23% art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od 
towarów i usług

Brak Brak Brak Nie później 
niż 15 dnia 
miesiąca 
następującego 
po miesiącu, 
w którym 
dokonano 
dostawy lub 
otrzymano 
zaliczkę. Nie 
wcześniej niż 
30 dnia przed 
dokonaniem 
dostawy lub 
otrzymaniem 
zaliczki, 
przedpłaty.
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59 Odwrotne obciążenie.
Dostawa na rzecz 
podmiotów nie będących 
podatnikami VAT 
W przypadku dostawy 
towarów wymienionych 
w załączniku nr 11 do 
ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od 
towarów i usług.

Rozlicza 
dostawca.
Wszystko, co 
stanowi 
zapłatę, którą 
dokonujący 
dostawy 
otrzymał lub 
ma otrzymać 
z tytułu 
dostawy.

Z chwilą 
dokonania 
dostawy. 
Otrzymanie 
zaliczki 
powoduje 
powstanie 
obowiązku 
podatkowego.

23% art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od 
towarów i usług

Brak Brak Brak Nie później 
niż 15 dnia 
miesiąca 
następującego 
po miesiącu, 
w którym 
dokonano 
dostawy lub 
otrzymano 
zaliczkę. Nie 
wcześniej niż 
30 dnia przed 
dokonaniem 
dostawy lub 
otrzymaniem 
zaliczki, 
przedpłaty.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 315/17

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 5 lipca 2017 r.

Wzór upoważnienia do podpisywania jednostkowych deklaracji VAT

Podstawa prawna: § 6 ust. 3 oraz § 7 ust. 4 Zarządzenia Nr 439/16 Prezydenta Miasta 
Szczecin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku
od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 493/16 Prezydenta Miasta 
Szczecin z dnia 28 grudnia 2016 r.)

A. DANE KIEROWNIKA (DYREKTORA) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
UPRAWNIONEGO DO UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA
NAZWA 
JEDNOSTKI

ADRES  
JEDNOSTKI

IMIĘ I NAZWISKO 
KIEROWNIKA 

B. DANE PRACOWNIKA UPOWAŻNIONEGO DO PODPISYWANIA 
JEDNOSTKOWYCH DEKLARACJI VAT JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
IMIĘ I NAZWISKO 
PRACOWNIKA

STANOWISKO 
SŁUŻBOWE

C. OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA (DYREKTORA) JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ
Oświadczam, że osobę wymienioną w części B upoważniam do podpisywania jednostkowych 
deklaracji VAT  jednostki organizacyjnej składanych do Gminy Miasto Szczecin
MIEJSCE, DATA

PODPIS

Id: 36FB9E3D-3615-41B8-94A1-C3A924EC7372. Podpisany Strona 1



 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-971409532

Imię: PIOTR
Nazwisko: KRZYSTEK
Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN
Województwo: zachodniopomorskie
Miejscowość: Szczecin
Data podpisu:  5 lipca 2017 r.
Zakres podpisu: Cały dokument

Id: 36FB9E3D-3615-41B8-94A1-C3A924EC7372. Podpisany Strona 2




