
WÓJT GMt. NY 
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ul. Macierzy Szkoifl() 1 
29.105 Kraocin 

Zarządzenie nr 122/18 

Wójta Gminy Krasocin z dn. 31.12.2018 r. 

w sprawie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w księgach Urzędu oraz Gminy 
Krasocin 

na podstawie art.8 i 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. Uz 2016 r. 
poz.] 047) oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządy 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę  poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzam co następuje: 

1.Wprowadzam zasady prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie VAT naliczonego i 

należnego w księgach Urzędu oraz Gminy Krasocin oraz sprawozdawczości w zakresie 

podatku VAT zgodnie załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. 

2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Krasocin 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, mocą  obowiązywania od 1 stycznia 

2019 r. 

WÓJT CIMINY 

Ireneusz  6lińciński 
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 122/18 Wójta Gminy Krasocin 

z dnia 31.12.2018 r. 

Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie VAT naliczonego i należnego w księgach 

Urzędu Gminy oraz sprawozdawczości w zakresie podatku VAT 

* 1.1. Ustala się  rozliczenie dochodów w kwotach netto oraz wydatków w kwotach brutto. 

2. Jednostka zobowiązana jest do zaplanowania środków na zapłatę  podatku VAT. 

3. Rozliczenie podatku VAT odbywa się  między jednostką  a Gminą  poprzez wyodrębniony 

rachunek bankowy. 

4. Jednostka przekazuje do Gminy, na wyodrębniony rachunek, środki z tytułu podatku VAT - 

do zapłaty (w groszach) w terminie do 25 - go następnego miesiąca, w oparciu o deklarację  

cząstkową. W przypadku korekty - dopłaty podatku, jednostka przekazuje środki wraz z 

należnymi odsetkami(wyliczonymi na dzień  przekazania do Urzędu Skarbowego)w terminie 2 

dni od złożenia korekty. 

5. W przypadku gdy w wyniku korekty deklaracji kwota odsetek będzie niższa niż  wykazała 

jednostka, środki będą  zwracane i traktowane jako zmniejszenie wydatków, w odpowiedniej 

przedziałce klasyfikacji budżetowej. 

6. Gmina nie przekazuje do jednostek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

środków z tytułu rozliczeń  - podatek VAT do zwrotu. 

2.1. Jednostka zobowiązuje się  do prowadzenia ewidencji księgowej podatku VAT w sposób 

umożliwiający określenie podatku VAT należnego i naliczonego oraz ustalenia stanów 

rozliczeń  za dany okres podatkowy zgodnie z rejestrami zakupów i sprzedaży. 

2. Jednostka dostosowuje ewidencję  analityczną  do swoich potrzeb 

3.1 W planie kont jednostka zobowiązana jest prowadzić  konto 225" Rozrachunki z tytułu 

VAT" 

1) Na stronie WN konta 225 ujmuje się: 

a) VAT naliczony podlegający odliczeniu 

b) kwotę  podatku VAT rozliczonego z Urzędem Skarbowym na podstawie informacji z Gminy 
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2). Na stronie Ma konta 225 ujmuje się: 

a) VAT należny podlegający odprowadzeniu 

b) kwotę  podatku VAT rozliczonego z Urzędem Skarbowym na podstawie informacji z Gminy 

2. Konto 225 „Rozrachunki z tytułu VAT" może wykazywać  dwustronne saldo. 

3. Przyjmuje się  następujące wzorce księgowań: 

1) Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych rozliczeń  z tytułu podatku VAT wjednostcc 

Urząd Gminy Krasocin 

2) Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych rozliczeń  z tytułu podatku VAT w Gminie. 

Przyjmuje się  następujące wzorce księgowań: 

Wzór 1. Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych rozliczeń  z tytulu podatku VAT w 

jednostce - Urząd Gminy Krasocin 

Faktura Sprzedażowa 

Lp Opis Wn Ma 

1. Faktura sprzedażowa netto (przychody wg podziałek 

klasyfikacji) 

221 720 

2. Podatek Vat należy 221 225 

3. Wpływ należności całość  zapłaty netto 130 221 

4. Wpływ należności całość  zapłaty VAT 130 VAT 221 

5. Przekazanie do budżetu zrealizowanych dochodów 222 130 

6. Przekazanie kwoty VAT na podstawie rejestru 

sprzedaży na rachunek wydatków jednostki 

225 130 

7 Sprawozdanie 	RB 	27S 	przeksięgowanie 

zrealizowanych dochodów budżetowych (netto) 

zgodnie z polityka rachunkowości 

800 222 
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Faktura Zakupowa 

Lp Opis Wn Ma 

1. Wpływ środków z budżetu - zasilanie 130 223 

2. Faktura 	zakupowa 	netto 	oraz 	podatek 	nie 

podlegający odliczeniu (wg podziałek klasyfikacji) 

Zespół  

„4"/080,01 1 

20 

3. Podatek Vat naliczony do odliczenia 225 201 

4. Zapłaty faktury brutto 201 130 

5. Otrzymanie podatku vat należnego z rachunku 

dochodów 

130 225 

6. Przekazanie na rachunek Gminy środków z tytuki 

podatku VAT wykazanego do zapłaty cząstkowej 

deklaracji (w groszach) 

225 130 

7. Odsetki od podatku VAT 751 130 

Wzór 2. Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych rozliczeń  z ty tulu podatku VAT w 

Gminie. 

Lp Opis Wn Ma 

1. 

Przejęcie zobowiązania od jednostek na podstawie 

deklaracji cząstkowych 

a) podatek VAT należny 240 224 

b) podatek VAT naliczony/odsetki 224 240 

2. Wpływ środków od jednostek 133 VAT 240 

3. Zapłata do Urzędu Skarbowego podatku/odsetek 224 133 VAT 

4. Zwrot na rachunek Gminy środków z tytułu podatku 

VAT od Urzędu Skarbowego 

133 VAT 224 

5. Odsetki od podatku VAT 751 133 VAT 

6. Zwrot podatku VAT naliczonego 	do 	zakładu 

budżetowego 

240 133 VAT 

7. Zwrot podatku VAT naliczonego do Urzędu Gminy 

- dochody w klasyfikacji 75814 

240 133 VAT 
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* 4.1 Dochody w sprawozdaniu jednostki RB-27 S wykazuje się  w kwotach netto 

2. Wydatki w sprawozdaniu RB —28 S wykazuje się  w kwotach brutto. 

3. Przyjmuje się, iż  w sprawozdaniu RB - 28 S jednostki może wystąpić  § 453- Podatek od 

towarów i usług (VAT) 

WÓJT14MINY 

Ireneus4"liściń8k 
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