
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 40/12/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 19 grudnia 2017 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  127/11/2016  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie sposobu rozliczania podatku od towarów i usług
przez  Gminę  Lublin  i  jej  jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości
prawnej

Na podstawie  art.  30  ust.  1,  art.  33  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868), 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 z późn.
zm.) w związku z art.15 ust. 1, ust. 2, ust. 6, art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t. Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 października 2017 r. z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:

§ 1

W zarządzeniu  nr  127/11/2016 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  18  listopada
2016 r. w sprawie sposobu rozliczania podatku od towarów i usług przez Gminę Lublin
i  jej  jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,  wprowadzam
następujące zmiany:

1) użyte w § 6 i § 7 wyrazy „(Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)” zastępuje się
wyrazami „(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)”;

2) § 9-11 otrzymują brzmienie: 

„§ 9

    Jednostki  organizacyjne,  z  wyłączeniem  Urzędu  Miasta  Lublin,  Zarządu
Nieruchomości  Komunalnych,  jednostek  działających  na  podstawie  ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz.  59  z późn.  zm.),  jednostek budżetowych obsługiwanych księgowo przez
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Lubelskie  Centrum  Ekonomiczno-Administracyjne  Oświaty,  jednostek
budżetowych obsługiwanych księgowo przez Centrum Administracyjne im. Ewy
Szelburg-Zarembiny w Lublinie oraz przez Centrum Administracyjne „Pogodny
Dom”  w  Lublinie,  do  15  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  za  który
sporządzane są deklaracje:

      1) składają deklaracje VAT cząstkowe; deklaracje składane są bezpośrednio
           w  formie  dokumentu  papierowego  w  sekretariacie  Wydziału  Budżetu
           i Księgowości  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  przekazywane  w  formie
           elektronicznej  za  pośrednictwem  udostępnionego  informatycznego
           systemu finansowego;

      2) przekazują na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin - 54 1240 1503
           1111 0010 7032 0908 wynikający z deklaracji podatek należny.

§ 10

       Jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.
zm.),  z  wyłączeniem  jednostek  budżetowych  obsługiwanych  księgowo  przez
Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty, do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, za który sporządzane są deklaracje: 

      1) składają  Wydziałowi  Oświaty  i  Wychowania  Urzędu  Miasta  Lublin
          deklaracje  VAT  cząstkowe;  deklaracje  składane  są  w  Biurze  Obsługi
          Mieszkańców  w  formie  dokumentu  papierowego  oraz  przekazywane
          w formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  udostępnionego
          informatycznego systemu finansowego; 

      2) przekazują na rachunek bankowy Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu
          Miasta Lublin - 86 1240 1503 1111 0010 7034 0023 wynikający z deklaracji
          podatek należny.

§ 11

        Lubelskie  Centrum  Ekonomiczno-Administracyjne  Oświaty  do  20  dnia
     miesiąca następującego po miesiącu, za który sporządzana jest deklaracja: 

      1) składa  deklarację  VAT  zbiorczą  obejmującą  Lubelskie  Centrum
          Ekonomiczno-Administracyjne  Oświaty  oraz  obsługiwane  w  ramach
          wspólnej  obsługi  jednostki  budżetowe;  deklaracja  składana  jest
          bezpośrednio w formie dokumentu papierowego w sekretariacie Wydziału
          Budżetu  i  Księgowości  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  przekazywana
          w formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  udostępnionego
          informatycznego systemu finansowego;

      2) przekazuje na  rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin - 54 1240 1503
          1111 0010 7032 0908 wynikający z deklaracji podatek należny.”;

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
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„§ 12a

      Urząd Miasta Lublin nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który sporządzana jest deklaracja:

      1) składa deklarację VAT cząstkową; deklaracja składana jest bezpośrednio
          w  formie  dokumentu  papierowego  w  sekretariacie  Wydziału  Budżetu
          i Księgowości  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  przekazywana  w  formie
          elektronicznej  za  pośrednictwem  udostępnionego  informatycznego
          systemu finansowego;

      2) przekazuje na  rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin -  54 1240 1503
           1111 0010 7032 0908 wynikający z deklaracji podatek należny.”;

     4) §16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16

   Przepisy §  9-15  stosuje  się  odpowiednio  do  korekt  deklaracji  minionych
okresów,  do  informacji  podsumowującej  VAT-27  w  przypadku  wystąpienia
sytuacji,  o których mowa w art.  17 ust.  1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
oraz do informacji podsumowującej VAT-UE.”;

5) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor  Wydziału  Oświaty  i  Wychowania  Urzędu  Miasta  Lublin  ponosi
     odpowiedzialność za terminowość i poprawność przedkładanej Wydziałowi
     Budżetu  i  Księgowości  Urzędu Miasta  Lublin  deklaracji  zbiorczej  zgodnie
     z obowiązującymi przepisami prawa.”;

6) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27

      Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ma prawo
wglądu do dokumentacji jednostek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do
ustalenia poprawności danych zawartych w deklaracjach VAT przedkładanych
przez  jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  ustawy  z  dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.
59 z późn. zm.).”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Miasta Lublin

                (-) Krzysztof Żuk

  Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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